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 هذا كتاب ارشاد احليارى يف حتذير املسلمني من مدارس النصارى
 تأليف العامل الفاضل الشيخ يوسف بن امساعيل النبهاين

  يف بريوتـ ه]١٣٥٠[ عــام:املتوىف 
 وهو كان رئيس حمكمة احلقوق فيه

  طبع هذا الكتابعام
 نور اهللا مرقده

 آمني
 
 

ــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 قال يف نفح الطيب قال أبوحممد عبد احلق االشبيلي رمحه اهللا تعاىل:
 

 ال خيدعّنك عن دين اهلدى نفر * مل يرزقوا يف التماس احلق تأييدا
 عمى القلوب عروا عن كل فائدة * النهم كفروا باهللا تقليدا

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــ
 
 

  هـ.]1322[طبع باملطبعة احلميدية مبصر سنة 
 .]7[ : رقم]2/1838[معجم املطبوعات 
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 بسم اهللا الّرمحن الّرحيم
على سيدنا  احلمد هللا على مجيع نعمه وال سيما نعمة االميان واالسالم * والصالة والسالم

وأصحابه االئمة  حممد سيد الرسل الكرام * وأفضل من هدى اهللا به االنام * وعلى آله
احملمدية * ما هو  االعالم {أما بعد} فان من أعظم املصائب على امللة االسالمية * واالمة

جهلة املسلمني  جار يف هذه االيام * يف كثري من بالد االسالم * من ادخال بعض
االفرجنية * ويف ضمن  أوالدهم يف املدارس النصرانية * لتعلم بعض العلوم الدنيوية واللغات

عباداتهم الدينية * مما هو كفر  ذلك يتعلمون الديانة املسيحية ويشاركون أوالد النصارى يف
وّسلم وال املسيح * مع انه تغىن  صريح * ال يرضى به اهللا تعاىل وال حممد ّصلى اهللا عليه

البالد االسالمية الغواء أوالد املسلمني  عن تلك املدارس اليت افتتحها النصارى واالفرنج يف
على املئات وااللوف اليت افتتحها يف سائر  وغريهم املدارس االسالمية * الكثرية اليت تزيد

سيدنا السلطان االعظم أمري املؤمنني السلطان  احناء ممالكه احملروسة خليفة العصر حضرة
االسالم واملسلمني * وأدام له النصر العزيز والفتح  الغازي عبد احلميد خان الثاين أعز اهللا به

وحسن توفيقه وامداد روحانية نبيه االعظم * ّصلى اهللا  املبني * فقد فتح بعون اهللا تعاىل
دار خالفته القسطنطينية * وسائر ممالك دولته العلية العثمانية  عليه وّسلم * من املدارس يف

* ما يغين املسلمني عن التطلع اىل مدارس النصارى يف علم من  * حرسها اهللا من كل بلية
واالخروية * أو لغة من اللغات الشرقية والغربية كل ذلك حرصا منه على  العلوم الدنيوية
ودنياهم فهو نصره اهللا * وحرسه ومحاه * حبكم االب الشفوق جلميع  سالمة دينهم

هو أحرص منهم على حسن تربية أوالدهم بالصفة املشروعة اليت جتمع بني  املسلمني * بل
والدين * وسالمة عقائد املسلمني * واحلمد هللا رب العاملني * فلما رأيت  سعادة الدنيا
* وعلمت يقينا ان كل من أدخل ولده من املسلمني اىل تلك املدارس  ذلك كذلك

ألقى نفسه وولده يف أعظم املهالك * وعرفت انه ال جيوز يل بل وال لغريي  النصرانية فقد
امللة االسالمية * السكوت على هذه املنكرات اليت هي على امللة واالمة أعظم  من أهل

ألفت هذا الكتاب النافع لكل من يقبله ويقبل عليه * من اخواين املسلمني احملتاجني  بلية *
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 * منِذرا به كل من يبلغه منهم يف سائر االقطار * مبينا فيه طريق اجلنة وطريق النار * اليه
 حىت ال يكون عذر من االعذار * عند اهللا تعاىل الواحد القهار * ملن يفعل هذا املنكر أو

يف  يسكت عليه مع القدرة على انكاره بوجه من وجوه االنكار ومسيته (ارشاد احليارى *
وأسأل اهللا  حتذير املسلمني من مدارس النصارى) ورتبته على مقدمة وأربعني فصال وخامتة

سيدنا حممد  تعاىل أن جيعله خالصا لوجهه الكرمي * وأن ينفع به النفع العميم * جباه نبيه
*{تنبيه}* قد رتبت  الرؤف الرحيم * عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصالة والتسليم

تأليفها وكتابتها وقد تكرر  فصول هذا الكتاب االربعني حبسب ما أهلمين اهللا تعاىل وقت
وضعها وقت التأليف ومل  فيها قليل من املعاين وقت الكتابة فابقيتها بعد متامها على

تكرر الن التكرار فيه نفع  أتصرف فيها بتأخري مقدم أو تقدمي مؤخر وال حبذف شئ مما
يف املقدمة ان بعض املنكرات ال  وليس يف التقدمي والتأخري أدىن ضرر (واعلم) قبل الشروع

شدة قبحها وظهور شناعتها * يكفي  حتتاج القامة دليل يثبت انها أمر منكر بل بالنظر اىل
رجل بإمرأة نهارا يف املإل العام يف جممع الناس  يف انكارها جمرد حكاية حاهلا * مثال اذا زين

جمرد حكاية حالته هذه القبيحة كاف لالنكار  فهذا ال يلزمك اقامة دليل لتقبيح فعله بل
ارتكبه هؤالء الفساق املّراق من جهلة  من ذلك ما والتشنيع عليه ومن ذلك بل أعظم واهللا

النصارى وال سيما على الشروط اآلتية فاذا قلت  مدارس املسلمني من ادخال أوالدهم يف
مدرسة نصرانية بشرط ان يتعلم دين النصارى ويدخل اىل  فالن املسلم أدخل ولده اىل

ويعبد معهم عبادة النصارى فهذا الفعل بالنظر لكونه بلغ  النصارى الكنيسة مع أوالد
ان فاعله بلغ منتهى الضالل والرقاعة * ال حيتاج القامة دليل  منتهى القباحة والشناعة كما

من أنكر املنكرات * وأشنع الشناعات * بل جمرد حكايته *  على اثبات قباحته وكونه
وذم من ارتكبه من اجلهال * وأهل الفسوق والضالل ويا ليت  كاف الظهار شناعته *

اجلاهل الفاسق أو املنافق املارق * ال خيشى اهللا وال يستحي من اهللا وال  شعري اذا كان هذا
العقاب واحلساب مل ال يستحي من مجاعته وأهل ملته الذين يعيش هو وولده  خياف من
عار وشنار * بعد ارتكابه هذه االفعال اليت ال يرتكبها اّ  ال االشرار * بل واهللا انه  معهم يف
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أيضا من عني الكفار * ألنهم يقولون ان هذا الرجل ليس له دين فال ينظرونه نظر  يسقط
* لعلمهم انه ال يريد تنصري ولده حقيقة بادخاله مدرستهم على شروطهم وامنا  أمني

ان تهاونه يف دينه أداه اىل قبول ذلك * غري مبال مبا يلحقه ويلحق ابنه يف دينهما  يعلمون
 املهالك * ومثل هذا أعظم عذر له قول رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم (اذا مل تستح من

سواء  فاصنع ما شئت) وهو قد نزع ربقة احلياء * وصار عنده الكفر واالميان واملدح والذم
  * وهذا أوان الشروع يف مقدمة الكتاب * واحلمد هللا اهلادي اىل الصواب.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 {املقدمة تشتمل على مبحثني املبحث االول يف بعض ما ورد يف النصيحة
 من اآليات القرآنية واالحاديث النبيوة وقد اختصرته كاملبحث الثاين من
 شرح مسلم ورياض الصاحلني لالمام النووي وشرحه البن عالن سوى

 عبارة الشيخ االكرب فقد نقلتها من كتابه}
 

(وأنصح : قال اهللا تعاىل اخبارا عن نوح صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم عما قاله لقومه
رشدكم وقال  لكم) قال السلمي يف احلقائق قال بعضهم أنصح لكم أي أدلكم على طريق
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وبذل النصح هلم  شاه الكرماين عالمة النصيحة ثالثة اغتمام القلب مبصائب املسلمني
 وارشادهم اىل مصاحلهم وان جهلوا وكرهوه * وقال تعاىل خمربا عن

من  قول هود صلى اهللا على نبينا وعليه وسلم لقومه (أنا لكم ناصح) أي فيما آمركم به
االحاديث  عبادة اهللا تعاىل وترك ما سواه (أمني) على تبليغ رسالته وأداء النصح * وأما
ّصلى اهللا عليه  فكثرية روى مسلم عن أيب رقية متيم بن أوس الداري رضي اهللا عنه ان النيب

عرفة) أراد ّصلى اهللا  وّسلم قال (الدين الّنصيحة) أي هي عماد الدين وقوامه كقوله (احلجّ 
كان الدين مشتمال على  عليه وّسلم املبالغة يف مدح النصيحة حىت جعلها كل الدين وان
تنصرف اىل االميان به ونفي  خصال كثرية غريها (قلنا ملن قال هللا) قال اخلطايب النصيحة هللا

بصفات اجلالل والكمال وترتيهه عن  الشريك عنه وترك االحلاد يف صفاته وأمسائه ووصفه
معصيته واحلب فيه والبغض فيه ومواالة من  مجيع أنواع النقائص والقيام بطاعته واجتناب

به واالعرتاف بنعمه وشكره عليها واالخالص يف  أطاعه ومعاداة من عصاه وجهاد من كفر
االوصاف املذكورة واحلث عليها ولتلطف بالناس وتعليم  مجيع االمور والدعاء اىل مجيع
قال وحقيقة هذه االوصاف راجعة اىل العبد يف نصحه نفسه  ذلك ملن أمكنه منهم علمها

الناصحني وعن العاملني (ولكتابه) قال العلماء النصيحة له االميان  فانه تعاىل غين عن نصح
ال يشبهه شئ من كالم اخللق وال يقدر على مثله أحد منهم وتالوته  بانه كالم اهللا وترتيله

 وحتسينها واخلشوع عندها واقامة حروفه يف التالوة والذب عنه تأويل احملّرفني حق تالوته
يف  والتصديق مبا فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وامتثاله واالعتناء مبواعظه والتفكر

 عجائبه والعمل مبحكمه والتسليم ملتشابهه والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه
(ولرسوله)  ومنسوخه وسائر وجوهه ونشر علومه والدعاء اليه واىل ما ذكرنا من نصيحته
به وطاعته يف  ونصيحته ّصلى اهللا عليه وّسلم تصديقه على الرسالة واالميان جبميع ما جاء

واعظام حقه وتوقريه  أوامره ونواهيه ونصرته حيا وميتا ومعاداة من عاداه ومواالة من وااله
والتفقه يف معانيها  واحياء طريقته وسنته وبث دعوته ونشر أحاديثه واستفادة علومها

قرائتها واالمساك عن  والدعاء اليها والتلطف يف تعليمها واعظامها واجالهلا والتأدب عند
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باخالقه ّصلى اهللا عليه وّسلم  الكالم فيها بغري علم واجالل أهلها النتسابهم اليها والتخلق
يف السنة واملتعرضني الحد من  والتأدب بآدابه وحمبة آله وأصحابه ويبغض أرباب البدع
مبعاونتهم على احلق وطاعتهم فيه  الصحابة رضي اهللا عنهم (وألئمة املسلمني) ونصيحتهم

واعالمهم مبا غفلوا عنه ومل يبلغهم من حقوق  وأمرهم به وتنبيههم وتذكريهم برفق ولطف
قلوب املسلمني لطاعتهم وان ال يغرهم بالثناء الكاذب  املسلمني وترك اخلروج عليهم وتألف

كله بناء على ان املراد بهم اخللفاء وغريهم ممن يقوم بأمر  عليهم ويدعو هلم بالصالح هذا
ُ  ل ذلك على االئمة الذين  املسلمني وهذا هو املشهور وحكاه اخلطايب مث قال وقد ُيَتَ◌أوَّ

قبول ما رووه وتقليدهم يف االحكام واحسان الظن بهم  هم علماء الدين ونصيحتهم
املسلمني ونصحهم بارشادهم ملصاحلهم يف دنياهم وأخراهم  (وعاّمتهم) وهم عموم
والفعل وسرت عوراتهم وسد خّ  التهم ودفع املضار عنهم وجلب  واعانتهم عليها بالقول

باملعروف ونهيهم عن املنكر برفق وان حيب هلم كما حيب لنفسه ويكره  املنافع اليهم وأمرهم
لنفسه ويذب عن أنفسهم وأمواهلم وأعراضهم بالقول والفعل وحثهم على  هلم ما يكره

 جبميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وقد كان يف السلف من تبلغ به النصيحة اىل التخلق
تسمى  االضرار بدنياه ومل يبال بذلك قال ابن بطال وهذا احلديث يدل على ان النصيحة

به ويسقط  دينا واسالما وان الدين يقع على القول والنصيحة فرض كفاية جيزئ فيه من قام
نصحه ويطاع  عن الباقني وهي الزمة على قدر الطاقة واحلاجة اذا علم الناصح انه يـُْقَبلُ 

احلديث الصحيح املتفق  أمره وأمن على نفسه املكروه فاذا خشي أذى فهو يف سعة * ويف
عاهدت النيب ّصلى اهللا عليه و  عليه عن جرير بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال (بَايـَْعتُ ) أي

مسلم) * ويف احلديث الصحيح املتفق  ّسلم (على اقام الصالة وايتاء الزّكاة والنصح لكل
وّسلم انه قال (ال يؤمن أحدكم حّىت  عليه عن أنس رضي اهللا عنه عن النيب ّصلى اهللا عليه

 وهذا قد يعد من الصعب املمتنع :الصالح حيّب الخيه من اخلري ما حيّب لنفسه) قال ابن
أحدكم حىت حيّب الخيه يف االسالم ما حيّب لنفسه  وليس كذلك اذ معناه ال يكمل اميان

كاجلسد الواحد اذا اشتكى منه عضو واحد تداعى له  * ويف احلديث الصحيح (املؤمنون
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يف  بن العريب رضي اهللا عنه سيدي الشيخ االكرب حمي الدين سائر اجلسد باحلّمى) وقال
 ملا قال اهللا تعاىل :املربوط مبا يلزم الشيخ واملريد من الشروط ما نصه أول كتابه االمر احملكم

َرِبَني } [الشعراء:  لنبيه ّصلى اهللا عليه ] دعا حممد 214وّسلم {َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اْألَقـْ
قرابته ووقف على الصفا وأخذ ينذرهم ويقول ما أمر به ان يقول على  ّصلى اهللا عليه وّسلم

يف صحيحه وخرج مسلم أيضا يف الصحيح عن النيب ّصلى اهللا عليه وّسلم  مسلم ما ذكره
 قال الدين النصيحة قالوا ملن يا رسول اهللا قال هللا ولرسوله والئمة املسلمني وعامتهم انه

النسب  واالقربون أوىل باملعروف يف حكم الشرع واالقربون على نوعني قرابة طينية وهي قرابة
ال يتوارث  وقرابة دينية واملعترب يف الشرع القرابة الدينية فان النيب ّصلى اهللا عليه وّسلم يقول

أبوالعباس اشارة بديعة  أهل ملتني فلوال الدين ما ورثت قرابة الطني شيئا ولقد أشار شيخنا
 وقال اهللا ،اىل اهللا تعاىل:  االقربون أوىل باملعروف فقال:وذلك اين دخلت عليه يوما فقلت

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ } [احلجرات:  ثبت االميان كانت االخوة  ] فاذا10سبحانه وتعاىل {ِإمنَّ
والرمحة اّ  ال ان تنقذ أخاك من  واذا كانت االخوة كانت الشفقة والرمحة وال معىن للشفقة

احلمد ومن النقص اىل الكمال فانه  النار اىل اجلنة وتنقله من اجلهل اىل العلم ومن الذم اىل
على ما ذكره مسلم يف مسنده  ال يكمل اميان العبد حىت حيب الخيه ما حيب لنفسه
كالبنيان يشد بعضه بعضا فاعلم ان  واملؤمنون يد واحدة على من سواهم واملؤمن للمؤمن

الغفلة وايقاظهم من نوم اجلهالة وانقاذهم  املؤمنني بهذا احلكم جيب نصحهم وانباههم من
كالم سيدي حمي الدين رضي اهللا عنه ونفعنا  من شفا احلفرة النارية اليت هم عليها انتهى
عفا اهللا عنه فقد ظهر ان النصيحة مطلوبة شرعا  بربكاته قال جامعه الفقري يوسف النبهاين

الدين بقوله ّصلى اهللا عليه وّسلم (الدين الّنصيحة)  طلبا مؤكدا غاية التأكيد جلعلها نفس
أعالها ما يتعلق يف أمور الدين وال سيما ما يتعلق يف  ومع ذلك فهي على مراتب كثرية

تلزمك نصيحته مفارقته لالسالم والعياذ باهللا تعاىل لتعاطيه  أساسه حبيث خيشى على من
جتب نصيحته وتنبيهه على تلك االسباب ويتأكد ذلك على كل  أسبابا قد جيهلها فحينئذ
الذي ما فوقه تأكيد ومن ذلك ما هو واقع يف هذه االيام يف بعض  من عرفها غاية التأكيد
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بعض جهال املسلمني أوالدهم اىل مدارس النصارى فيمكثون فيها  البالد من ادخال
وخيرجون وقد احنلت منهم يف الغالب العقيدة * وال حول وال قوة اّ  ال  سنوات عديدة *
* ونسألك الّلهّم جباه نبيك سيدنا حممد الرؤف الرحيم * عليه أفضل  باهللا العلي العظيم
* أن تدمي علينا وعلى مجيع املسلمني * نعمة دينك املبني * واهلداية اىل  الصالة والتسليم

 املستقيم * صراط الذين أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال الضالني آمني. صراطك
 
 

 
: املبحث الثاين يف االمر باملعروف والنهي عن املكر

 
 ] وهو104{َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اخلَْْريِ } [آل عمران:  :قال اهللا تعاىل 

َهْوَن  كل ما يرغب فيه من االفعال احلسنة وقيل كناية عن االسالم {َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ
َر أُمٍَّة : ] وقوله تعاىل104َعِن اْلُمْنَكِر َوأُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ } [آل عمران:  {ُكْنُتْم َخيـْ

َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ } [آل عمران:  فمن حتقق  ]110ُأْخرَِجْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َوتـَنـْ
 {ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض :فيه هذا الوصف فهو من أفضل االمة * وقال تعاىل 

{َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء  :] وقال تعاىل 199َعِن اْجلَاِهِلنيَ } [األعراف: 
َ◌ملي يف احلقائق أي أنصار يتعاونون على العبادة71بـَْعضٍ } [التوبة:   ] قال السُّ

النيب  ويتبادرون اليها وكل واحد منهم يشد ظهر صاحبه ويعينه على سبيل جناته أال ترى ان
ّصلى اهللا  ّصلى اهللا عليه وّسلم يقول (املؤمن للمؤمن كالبنيان يشّد بعضه بعضا) * وقال

املؤمن طبعا  عليه وّسلم (املؤمنون كاجلسد الواحد) * وقال أبوبكر الورّاق املؤمن يوايل
َهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ } [آل عمران:  وصف  ] ضدّ 104وسجية {يَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ

{ُلِعَن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َبِين ِإْسَرائِيَل َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن : املنافقني وقال تعاىل 
) َكانُوا َال يـَتَـَناَهْوَن َعْن ُمْنَكٍر فـََعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا 78َمْرَميَ َذِلَك ِمبَا َعَصْوا وََكانُوا يـَْعَتُدوَن (
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َمْت َهلُْم أَنْـُفُسُهْم َأْن 79يـَْفَعُلوَن ( ُهْم يـَتَـَولَّْوَن الَِّذيَن َكَفُروا لَِبْئَس َما َقدَّ ) تـََرى َكِثريًا ِمنـْ
) َوَلْو َكانُوا يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوالنَِّيبِّ َوَما أُْنزَِل 80َسِخَط اللَُّه َعَلْيِهْم َوِيف اْلَعَذاِب ُهْم َخاِلُدوَن (

ُهْم فَاِسُقوَن } [املائدة:   :] وقال تعاىل 81 - 78ِإلَْيِه َما اختََُّذوُهْم َأْولَِياَء َوَلِكنَّ َكِثريًا ِمنـْ
 اهللا تعاىل ال ما  ] أي احلق ما يكون من جهة29{َوُقِل احلَْقُّ ِمْن َربُِّكمْ } [الكهف: 

 أي ال أبايل باميان  ]29{َفَمْن َشاَء فـَْليُـْؤِمْن َوَمْن َشاَء فـَْلَيْكُفرْ } [الكهف: اهلوى يقتضيه 
أظهر احلق للخلق سبيل  : قال ابن عطاء اهللا من آمن وكفر من كفر ويف احلقائق للسلمي

باخلذالن فمن شاء احلق له  احلق وطريق احلقيقة فمن سالك فيه بالتوفيق ومعرض عنه
مسلك الكفر والضالل البعيد  اهلداية هداه اىل طريق االميان ومن شاء له الضاللة سلك به

{فـََلمَّا َنُسوا : ] وقال تعاىل 94ِمبَا تـُْؤَمُر } [احلجر: [أي: اجهر] وقال تعاىل {فَاْصدَْع 
َهْوَن َعِن السُّوِء َوَأَخْذنَا الَِّذيَن ظََلُموا ِبَعَذاٍب بَِئيسٍ } [األعراف:  َنا الَِّذيَن يـَنـْ ُروا ِبِه َأْجنَيـْ َما ذُكِّ

] واآليات يف ذلك كثرية 165أي شديد {ِمبَا َكانُوا يـَْفُسُقونَ } [األعراف:   ]165
 االحاديث فقد روى مسلم عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا وأما

فهو  ّصلى اهللا عليه وّسلم يقول (من رأى منكم) أي معشر املكلفني القادرين من املسلمني
فان مل  خطاب جلميع االمة حاضرها وغائبها (منكرا فليغّريه بيده فان مل يستطع فبلسانه

والرضى  يستطع فبقلبه وذلك أضعف االميان) فهو فرض عني ال يسقط عن أحد حبال
عنهما عن النيب  باملنكر من أقبح املنكرات وروى البخاري عن النعمان بن بشري رضي اهللا

(والقائم يف دفعها  ّصلى اهللا عليه وّسلم قال (مثل القائم يف حدود اهللا) أي املنكر هلا
(كمثل قوم استهموا  وازالتها) واملراد باحلدود ما نهى اهللا عنه (والواقع فيها) أي مرتكبها

أعالها وبعضهم أسفلها  على سفينة) أي اقرتعوا على أمكنة اجللوس فيها (فصار بعضهم
فوقهم فقالوا لو أنّا خرقنا يف  فكان اّلذين يف أسفلها اذا استقوا من املاء مّروا على من

هلكوا مجيعا وان أخذوا على أيديهم  نصيبنا خرقا ومل نؤذ من فوقنا فان تركوهم وما أرادوا
النجاة ملن أقامها وأقيمت عليه واّ  ال  جنوا وجنوا مجيعا) وهكذا اقامة احلدود حتصل بها

احلديث استحقاق العقوبة على العموم  هلك العاصي باملعصية والساكت بالرضى بها ففي
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الرتمذي وقال حديث حسن عن حذيفة بن  برتك االمر باملعروف والنهي عن املنكر وروى
 لتأمرنعليه وّسلم قال (واّلذي نفسي بيده  اليمان رضي اهللا عنهما عن النيب ّصلى اهللا

اهللا أن يبعث عليكم عقابا منه) أي جبور الوالة أو   عن املنكر أو ليوشكنّ ولتنهونباملعروف 
(تدعون فال يستجاب لكم) وفيه ان املنكر اذا مل ينكر  ستلط العدى أو غريه من البالء مث

كما صح يف احلديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أم  عم شؤمه وبالؤه فاعله وغريه
رضي اهللا عنها انها قالت لرسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم من  املؤمنني زينب بنت جحش
الّصاحلون) قال (نعم اذا كثر اخلبث) وفسره اجلمهور بالفسوق  مجلة حديث (أنهلك وفينا

اخلبث اذا كثر فقد حيصل اهلالك العام وان كثر الصاحلون ففيه بيان  والفجور ومعناه ان
والتحريض على انكارها قال جامعه عفا اهللا عنه واذا كان اهلالك العام يرتتب  شؤم املعصة

 شؤم املعصية وعدم انكارها فما بالك بشؤم الكفر وعدم انكاره كادخال أوالد على
وكفر  املسلمني اىل مدارس النصارى بالشروط املعلومة املشؤمة اليت يرتتب عليها كفرهم

مرتكب  آبائهم وأوليائهم الراضني بذلك واعلم انه ليس املراد باهلالك نزول بالء على
ذلك  الذنب والراضي به ميوتون به أو يصابون بانواع املصائب الدنيوية فقط بل يعم
واالشراك  املصائب الدينية بل هي أعظم يف اهلالك وال سيما اذا بلغت اىل درجة الكفر

 والعياذ باهللا تعاىل واىل هنا انتهت املقدمة فلنشرع يف الفصول.
 

 {الفصل األّول}
 

كتاب  يف بيان الطريق لتأديب أوالد املسلمني يف أول نشوهم قد مجعت هذا الفصل من
تهذيب  رياضة النفس وتهذيب اُ  خلُلق من احياء علوم الدين لالمام الغزايل وقد ذكر يف

قال رمحه اهللا  الصيب نفائس أخرى فلرياجعها من شاءها وامنا اقتصرت منها على ما يلزم هنا
أمانة عند والديه  تعاىل اعلم ان الطريق يف رياضة الصبيان من أهم االمور وأوكدها والصيبّ 

قابل لكل نقش ومائل  وقلبه الطاهر جوهرة نفسية ساذجة خالية عن كل نقش وصورة وهو
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الدنيا واآلخرة وشاركه يف  اىل كل ما ميال به اليه فان عّود اخلري وّعلمه نشأ عليه وسعد يف
امهال البهائم شقي وهلك وكان الوزر  ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب وان عّود الشّر وأمهل

{يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنْـُفَسُكْم :   وجليف رقبة القيم عليه والوايل له وقد قال اهللا عزّ 
يصونه عن نار الدنيا فبأن يصونه عن نار  ] ومهما كان االب6َوَأْهِليُكْم نَاًرا} [التحرمي: 

حماسن االخالق وحيفظه من القرآن وال  اآلخرة أوىل وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه
الرفاهية فيضيع عمره يف طلبها اذا كرب فيهلك  يعوده التنعم وال حيبب اليه الزينة وأسباب
أمره فال يستعمل يف حضانته وارضاعه اّ  ال امرأة  هالك االبد بل ينبغي أن يراقبه من أول

احلاصل من احلرام ال بركة فيه فاذا وقع عليه نشو  صاحلة متدينة تأكل احلالل فان اللنب
فيميل طبعه اىل ما يناسب اخلبائث ومهما رأى فيه خمايل  الصّيب انعجنت طينته من اخلبث

وأول ذلك ظهور أوائل احلياء فانه اذا كان حيتشم ويستحي  التميز فينبغي أن حيسن مراقبته
ذلك اّ  ال الشراق نور العقل عليه حىت يرى بعض االشياء  ويرتك بعض االفعال فليس

يستحي من شئ دون شئ وهذه هدية من اهللا تعاىل اليه  قبيحا وخمالفا للبعض فصار
االخالق وصفاء القلب وهو مبشر بكمال العقل عند البلوغ  وبشارة تدل على اعتدال
أن يـُْهَمَ  ل بل يستعان على تأديبه حبيائه ومتييزه * مث يشغل يف  فالصيب املستحي ال ينبغي

وأحاديث االخيار وحكايات االبرار وأحواهلم لينغرس يف نفسه حب  املكتب فيتعلم القرآن
أي مينع من االشعار اليت فيها ذكر العشق وأهله ومن خمالطة االدباء  الصاحلني وحيفظ
ذلك من الّ  ظرف ورقة الطبع فان ذلك يغرس يف قلوب الصبيان بذر  الذين يزعمون أن

لغو الكالم وفحشه ومن اللعن والسب ومن خمالطة من جيري على  الفساد * ومينع من
فان ذلك يسري ال حمالة من قرناء السوء وأصل تأديب الصبيان احلفظ  لسانه شئ من ذلك

* ومهما بلغ سّن التمييز فينبغي أن ال يسامح يف ترك الطهارة والصالة  من قرناء السوء
يف بعض أيام رمضان وجينب لبس احلرير والديباج والذهب ويّعلم كّ  ل ما  ويؤمر بالصوم
حدود الشرع وخيوف من السرقة وأكل احلرام ومن اخليانة والكذب والفحش  حيتاج اليه من

 يغلب على الصبيان فاذا وقع نشوه كذلك يف الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن وكل ما
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االنسان  يعّرف أسرار هذه االمور فيذكر له أن االطعمة أدوية وامنا املقصود منها أن يقوى
املوت يقطع  بها على طاعة اهللا عز وجل وأن الدنيا كلها ال أصل هلا اذ ال بقاء هلا وان

منتظر يف كل ساعة  نعيمها وانها دار ممّر ال دار مقّر واآلخرة دار مقّر ال دار ممّر وأن املوت
عند اهللا تعاىل ويتسع  وان الكّيس العاقل من تزود من الدنيا لآلخرة حىت تعظم درجته

البلوغ واقعا مؤثرا ناجعا يثبت  نعيمه يف اجلنان فاذا كان النشو صاحلا كان هذا الكالم عند
خبالف ذلك حىت ألف الصّيب اللعب  يف قلبه كما يثبت النقش يف احلجر وان وقع النشو

والتفاخر نبا قلبه عن قبول احلق نبوة احلائط  والفحش والوقاحة وشره الطعام واللباس والتزين
ينبغي أن تراعى فان الصّيب جبوهره خلق قابال  عن الرتاب اليابس فأوائل االمور هي اليت
 كلاحد اجلانبني قال ّصلى اهللا عليه وّسلم ( للخري والشر مجيعا وامنا أبواه مييالن به اىل

يهّودانه أو ينّصرانه وميّجسانه) انتهى كالم االمام الغزايل  مولود يولد على الفطرة واّمنا ابواه
أيها املسلم العاقل املشفق على نفسه وولده كيف منع هذا  باختصار فانظر رمحك اهللا

املسلمني يف حني تأديبهم يف صغرهم االشعار اليت فيها ذكر  االمام الكبري من تعليم أوالد
خوفا على قلوبهم من بذر الفساد فكيف تراه يقول فيمن  العشق وأهله وخمالطة أهلها

فيتعلمون دينهم ويدخلون كنائسهم ويتعبدون فيها بعبادتهم  يدخل ولده مدارس النصارى
ويتعلمون منهم ويعيشون معهم ليال ونهارا عدة سنني ما كان  مع أوالدهم وخيالطونهم

على املسلمني زمان يقع فيه من بعضهم مثل هذا االمر الشنيع  خيطر يف بال أحد انه يأيت
وقع ذلك اآلن يف كثري من البلدان وجب علينا االنكار ومتييز سبيل  والفعل الفظيع واذ قد
 اجلنة من سبل النار.
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 {الفصل الثاين}
 

فاطلعت  إعلم اين أقمت يف مدينة بريوت مدة طويلة تزيد اىل اآلن على مخس عشرة سنة
يدخل اليها  فيها على شئ من احوال هذه املدارس النصرانية اليت ال جيوز لكل مسلم أن

 ولده أو من له حكم عليه بوجه من الوجوه وبريوت هذه هي أعظم مدن
البعيدة  سواحل البحر الشامي وقد صارت يف االزمنة االخرية جمتمع الواردين من االقطار

فيها املدارس  والقريبة من املسلمني وغريهم ولذلك كان لالفرنج فيها عناية خمصوصة ففتحوا
من سائر امللل  العظيمة وأنفقوا عليها النفقات الكثرية وعّمموا فيها التعليم وقبول التالميذ

النصرانية يف كنيسة  ولكنهم جعلوا من أهم شروطها تعليم دين النصارى وفعل العبادة
وأوالد املسلمني فأوالد  املدرسة لكل التالميذ ومل يفّرقوا يف ذلك بني أوالد النصارى

من غري فرق وها أنا اسوق  املسلمني ما داموا يف تلك املدارس هم نصارى كأوالد النصارى
أفضل الصلوات على سيد  لك العبارة اليت كنت قبل سنوات كتبتها على ظهر كتايب

وهي (بالء عظيم جيب  السادات ّصلى اهللا عليه وّسلم مث أتكلم بعدها مبا يفتح اهللا به
جيعلون من أهم الشروط  التيقظ له) ان مدارس االفرنج اليت يفتحونها يف البالد االسالمية

يف مجلة التالميذ النصارى اىل  لدخوهلا تعليم التلميذ ولو كان مسلما دين النصرانية ودخوله
ومن ال يقبل هذا الشرط ال  الكنيسة يف كل يوم اىل العبادة وفعله معهم االفعال الدينية

بعض أبناء املسلمني منها املدرسة  يقبلونه ويوجد يف بريوت مجلة من هذه املدارس وفيها
على ذلك النهم يفعلون يف مدارسهم  اليسوعية ومدرسة املطران املارونية وهم ال ُيَ  المون

على الدخول وامنا اللوم العظيم على املسلم  ما يوافقهم ويبّينون شروطهم وال جيربون أحدا
ينام ويقوم ويدخل الكنيسة على الشرط املعلوم  الذي يرضى بدخول ولده اىل هذه املدارس

يدخل ولده هذا املدخل اخلطري اّ  ال جلهله بشرطهم  والذي أقوله إن املسلم احلقيقّي ال
يف ذلك أما شرطهم فها هو نعلنه ليعلمه كل احد وأما  املذكور او جلهله باحلكم الشرعي

شائع يف كتب الشريعة الغّراء وال خيفى على أحد من العلماء  احلكم الشرعي يف ذلك فهو
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عبارة االمام القاضي عياض يف كتابه الشفاء الشريف ليعلم حكم  وها أنا أقتصر على نقل
يبقى عذر بعده ملسلم قال رمحه اهللا تعاىل يف أواخر كتابه املذكور بعد أن  ذلك كل أحد وال

كثرية من املّكفرات وكذلك نّكفر بكل فعل أمجع املسلمون انه ال يصدر اّ  ال  ذكر أشياء
وان كان صاحبه مصرحا باالسالم مع فعله ذلك الفعل كالسجود للصنم أو  من كافر
والقمر والصليب والنار والسعي اىل الكنائس والبيع مع أهلها والتزيي بزيهم من  للشمس

 الزنانري وفحص الرؤس فقد أمجع املسلمون أن هذا ال يوجد اّ  ال من كافر وأن هذه شدّ 
 االفعال عالمة على الكفر وان صرح فاعلها باالسالم انتهت عبارته حبروفها وبعد نشر
 عبارة هذا االمام ومعرفة احلكم الشرعي يف دين االسالم واعالن شرط الدخول يف هذه
هذا  املدارس مل يبق عذر ملن يّدعي اجلهل يف ذلك من املسلمني فاذا أبقى أحد منهم بعد

نعوذ  ولده يف تلك املدارس وأمثاهلا فما هو اّ  ال من فقد اليقني وعدم املباالة بأمر الدين
وحينئذ  باهللا من غضب اهللا اّ�ا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اّليت يف الّصدور

أصل بالئهم *  جيب على احلكومة اخراج أولئك املساكني رغما عن أوليائهم * الذين هم
مع السالمة من كل  ووضعهم يف مدارسها الكافلة بتعليمهم وتهذيبهم * وتدريبهم وتأديبهم

 اهللا تعاىل. حمذور خدمة للدولة والدين * وحاميها سيدنا أمري املؤمنني نصره
 

 {الفصل الثالث}
 

الدول  وانظر أيها املسلم العاقل رمحك اهللا * وأرشدك اىل ما فيه رضاه * اىل اجتهاد
ممر  االفرجنية يف فتح املدارس يف بالد االسالم * وانفاقهم عليها النفقات الكثرية على
ذلك  الشهور واالعوام * واعتنائهم بشؤونها االعتناء التام * أتراهم يا أخي يفعلون كل
على جناحه  شفقة منهم على ابنك املسلم الذي ليس هو من ملتهم وال من دولتهم وحرصا

 كالَّ واهللا مل يفعلوا ذلك اّ  ال ملقاصد مهمة * وفوائد هلم كثرية مجة * تقابل
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 نفقاتهم واتعابهم أضعافا مضافعة وهي كلها عليك وعلى ابنك وعلى دينك وأهل ملتك
 دواهي عظمى *ومصائبُ  كربى * يعلم ذلك مجيع العقالء * وال خيفى اّ  ال على اجلهلة

دين  االغبياء * فمن فوائدهم أنهم خيرجون هؤالء الصبيان الذين يتعلمون يف مدارسهم من
هلم حمبة  االسالم اخراجا حقيقيا بقلوبهم وان بقوا يف الظاهر مسلمني ويستجلبون حمبتهم

وعوائدهم  ممتزجة بلحمهم ودمهم ينشؤن عليها ويعيشون عليها وذلك بتعلمهم لغاتهم
ويف ضمن ذلك  وكتبهم وأحوال مشاهريهم وترامجهم يرويها هلم املعلمون بامجل الروايات

يتجاوزون اىل سيد  يذمون هلم عقائد االسالم ومشاهري املسلمني وأئمة الدين حىت رمبا
أمجعني وتتكرر هذه  املرسلني * وحبيب رب العاملني صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه

ال وقد جترد بالكلية *  إاالمور على مسع الصيب املسلم يف عدة سنني فال خيرج من املدرسة
للمدرسة اليت تعلم فيها أحب اليه  من دينه ومحيته االسالمية * وصارت تلك الدولة املمّدة

فيها ويف رجاهلا الكمال وهو مل يتعلم  من دولته وجنسيتها أحب اليه من جنسيته * معتقدا
عليه الصالة والسالم * ومناقب أصحابه  شيئا من دين االسالم * وسرية نبيه سيدنا حممد

وأحوال خلفائه الراشدين * ومن بعدهم من  اهلداة املهديني وفضائل أئمة دينه املبني *
له عنهم شياطني أولئك املعلمني عكس أوصافهم  السالطني * واالمراء العادلني * بل روى

فيهم خالف الكمال الذي اعتقده على خالف احلقيقة  اجلميلة * ومناقبهم اجلليلة فاعتقد
التالميذ يكربون ويعيشون يف الظاهر من مجلة املسلمني * ويف  يف أعداء دينه ودولته وهؤالء

والدين * وقد أشربت قلوبهم الزندقة والضالل املبني * وترى  احلقيقة هم أعداء للدولة
مع من يشاكله يف ضالله * وسوء حاله * اال ويتذاكر معه يف  الواحد منهم ال جيد خلوة

االسالم * ودولة االسالم وعوائد املسلمني وميدحون تلك الدولة  االعرتاضات على دين
كملوا فيها دروس الضالل * وجتردوا من الدين والكمال * وال يزال  صاحبة املدرسة اليت

الزنادقة يف كل سنة من هذه املدارس النصرانية عدد كثري فيجتمع منهم يف  خيرج من هؤالء
اجلم الغفري ّجلهم أو كلهم على هذا احلال * قد جعلوا احلق وراءهم ظهريا وما  عدة سنني

 احلق اّ  ال الضالل ومما يؤيد ما قلته من مقاصد االفرنج يف فتح هذه املدارس ما ذكره بعد
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صاحبها  الفاضل حممد أفندي طلعت املصري يف أواخر كتابه تربية املرأة نقال عن جملة مساها
واالموال يف  جملة العالملني الحد مشاهري كتاب االفرنج بني فيها ما يبذله قومه من املساعي

مصانع واحزابا مث  سبيل تغيم النصارى يف الشرق وغرس حمبة دولته يف أفئدتهم ليكونوا هلا
الطوائف النصرانية  قال ومع ذلك فهذه املساعي مل تنتج متام الغاية املقصودة منها لتباين

بعضا ومىت صاروا فرقة  فمن الضروري اذا مجع شتات هذه الفرق حىت ال يعاكس بعضها
على املدارس النصرانية اليت  واحدة متكنوا من مقاومة املسلمني واالعتالء عليهم ويف كالمه

تكنه صدور القوم من العداوة  اختذوها سبيال اىل غاياتهم املنكرة شطريه القلم فأظهر ما
النصرانية أن تعاكس االسالم يف  والبغضاء لدين اهللا تعاىل قائال ان من الواجب على االمم

االسالم بالقوة ال تزيده اّ  ال انتشارا  كل طريق وحتارب أهله بكل سالح مث رأى أن مقاومة
بنيانه على ما قال هي تربية بنيه يف  وأن الواسطة الفعالة هلدم أركان االسالم وتقويض
من عهد النشأة فتفسد عقائدهم  املدارس النصرانية والقاء بذور الشك يف نفوسهم

احد فانهم يصريون ال مسلمني وال  االسالمية من حيث ال يشعرون وان مل يتنصر منهم
بال ارتياب أضر على االسالم وبالده  يكونون نصارى مذبذبني بني ذلك قال وأمثال هؤالء

بها وملا انتقل اىل ذكر تربية بنات املسلمني نفض  مما اذا اعتنقوا الديانة النصرانية وتظاهروا
املسلمني يف املدارس النصرانية وان كان هلا من التأثري  كل ما يف جرابه فقال ان تربية أوالد

مدارس الراهبات أدعى حلصولنا على حقيقة القصد ووصولنا  ما بيناه فان تربية البنات يف
وراءها نسعى بل أقول ان تربية البنات بهذه الكيفية هي الرتبية الوحيدة  اىل نفس الغاية اليت

 للقضاء على
املسلمة  االسالم من يد أهله مث ذكر ما يرتتب على دخول مدارسهم من تغيري أخالق املرأة

وأصبح  حىت تتغلب على زوجها مث قال ومىت تغلبت املرأة هكذا تغري نظام العائلة باملرة
على غري دين  الرجل يف قبضة تصرفها فتؤثر يف عقيدته وتبعده عن االسالم وترىب أوالدها

تغلبت على  أبيهم ويف اليوم الذي تغذى االم فيه أوالدها بلبان هذه الرتبية تكون قد
دون جلبة وال  االسالم نفسه فتلك هي أقرب الطرق واجنح الوسائل حملاربة االسالم باهله
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اتباعها أما السعي  الإضوضاء وهي ال شك أدعى لنوال املآرب وبلوغ املرام فليس لنا 
الساكنة بني جواحنه  جهارا يف حماجة املسلم فانه يوقظ عوامل التعصب الكامنة يف نفسه

املذكور قال بعده حممد  فال ميكن تذليله وهذا ليس من احلزم يف شئ انتهى كالم الكاتب
تعليق عليها وأرجو ان تكون  أفندي طلعت هذه نفثات مصدور اكتفى باالشارة اليها دون

 العاقلون وانا هللا وانا اليه راجعون. عربة لآلباء وذكرى لالمهات واالبناء اه فليعترب
 

 {الفصل الّرابع}
 

يف قلبه  إن املدارس املذكورة على ما فيها من هذه االحوال واالهوال اليت يأباها كل من
جهلة  مقدار ذرة من االميان من أهل االسالم صارت محّ  ط نظر الفساق واملراق من

اللغات االفرجنية  املسلمني يف اجلهات القريبة والبعيدة يرسلون اليها أوالدهم بقصد تعليمهم
من الفساد وال شك  وال يبالون مبا يضّيعونه من دين االوالد وما يلحق عقائدهم الصحيحة

الوصول اليها هو جهلهم مبا  ان احلامل هلم على ذلك مع شدة رغبتهم يف الدنيا وأسباب
العقائد * هذا اذا مل يكن ذلك  يطرأ على أوالدهم يف تلك املدارس من املفاسد وخلل

 جمرد االمسية وظاهر اجلنسية  إالاالب هو نفسه خمتل العقيدة مستهرتا بالدين * ال جيمعه
لنفسه من الضالل املبني * الذي  ال ما اختارهإمع املسلمني * وهذا مل خيرت لولده املكني 

وارشاده فمىت عرف احلق واهتدى اىل  هلك فيه منذ حني * أما اجلاهل فيمكن تعليمه
وولده من هذه املهالك * ومن ذلك اين كنت  الصواب يرجى رجوعه اىل ذلك وانقاذ نفسه

ثالثة أوالد له يف احدى هذه املدارس فطلبت منه  نصحت مسلما من أهل بريوت وضع
املسلمني * االمريية أو االهلية فكلها متكفلة بتعليمهم ما  اخراجهم ووضعهم يف مدارس
والدين مع السالمة من تلك املفاسد احملقق وقوعها يف  حيتاجون اليه من أمور الدنيا

* فقال يل انه أمني على ان أوالده ال يصريون نصارى  عقائدهم يف غري مدارس املسلمني
ظاهر البطالن ولذلك نرى معظم أهله الذين نشؤا عليه  بدخوهلم يف مدارسهم الن دينهم
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ال يعتقدون صحته ملا فيه من املناقضات واملخالفات اليت  وورثوه عن آبائهم وأجدادهم
وعقل مستقيم * فقلت له صدقت ولكن االوالد * اذا دخل  يأباها كل ذي ذوق سليم *

فقد صاروا كفارا سواء دخلوا يف دين النصارى أو مل يدخلوا ومل  على عقائدهم الفساد *
حىت فهم احلقيقة وعرف احلق فاخرجهم وأدخلهم يف مدارس املسلمني  أزل أراجعه يف ذلك

 رّب العاملني. * واحلمد هللا
 

 {الفصل اخلامس}
 

جازم بوحدة  يدخل الولد من أوالد املسلمني اىل هذه املدارس النصرانية وهو سليم العقيدة
اهللا االسالم وان  اهللا تعاىل ورسالة رسوله حممد ّصلى اهللا عليه وّسلم مؤمن بأن الدين عند

هذه أدىن ريب النه  االديان كلها سواه باطلة ال يقبله اهللا تعاىل شيئا منها ليس يف عقيدته
 فتح عينيه على ذلك * ورأى أن والديه وأقاربه وأهل ملته كذلك

لبقي  * وتعلم من معلمه القرآن ومبادي العقائد االسالمية فلو دام على ذلك وعاش عليه
 من أهل االسالم * وانتهى به االمر اىل دخول اجلنة بسالم * ولكنه قبل ان تثبت
النصرانية  يف قلبه العقائد االسالمية الثبوت الذي ال يتزلزل يدخل املدرسة من هذه املدارس

 فتنصر ظاهرا بقبوله الدخول مع أوالد النصارى اىل الكنيسة وعبادته مثلهم
كالنقش  ويتعلم أحكام دينهم فريبيه معلموه على ذلك واملرء على ما رىب والتعليم يف الصغر

يعرف من أحكام  يف احلجر وهو صغري مل ترسخ بعد يف قلبه عقائد االسالم متام الرسوخ ومل
الشيطان وأعوانه  دينه دين االسالم اّ  ال القليل فحينما يستمر مدة على هذا احلال ينفث

هو اذ ذاك مشغول  املعلمون واخوانه التالميذ الضالون احتمال صحة دين النصارى الذي
دين النصارى خيرج  بتعلمه والتعبد به فمن حصل له ذلك ووقع يف قلبه احتمال صحة

 االميان من قلبه ويصري كافرا ظاهرا وباطنا والعياذ باهللا تعاىل.
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 {الفصل السادس}
 

اهللا تعاىل  كلما دام التلميذ املسلم يف تلك املدارس تزداد عقيدته فسادا ويزداد هو بعدا عن
الشيطان  ورسوله ّصلى اهللا عليه وّسلم ودين االسالم وبقدر هذا البعد يكون قربه من

 وأعوانه وتوّ  غله يف الكفر درجة درجة وال يزال يتقدم يف الزندقة واالحلاد
الدين  خطوة خطوة وتدخل عليه الشكوك يف العقائد االسالمية واحدة واحدة حىت يفارق

يف زمرة  * ويصري من مجلة الكفرة امللعونني * وال حيتاج يف خروجه من املسلمني ودخوله
صحة  الكافرين * اّ  ال اىل الشك يف عقيدة واحدة من عقائد دين االسالم كالشك يف
الصالة  شئ مما هو معلوم من الدين بالضرورة مما جاء به سيدنا حممد سيد االنام * عليه

واحلساب واجلنة  والسالم كأن يشك يف صحة آية واحدة من القرآن أو البعث بعد املوت
ال نهاية له  ونعيمها الدائم الذي ال نهاية له للمؤمنني * والنار وعذابها الدائم الذي
مستحقا للخلود  للكافرين * فمىت دخل عليه أدىن شك يف شئ من ذلك فقد صار كافرا
التعيسة يصري  يف النار والعياذ باهللا تعاىل ومىت استمر يف تلك املدارس على هذه احلالة
يف كل حلظة يهوى  يرتقى يف مراتب الكفر والشقاوة والزندقة واالحلاد شيئا فشيئا وهو بذلك

القرار والغالب فيمن  يف دركات جهنم اىل ان يصل اىل الدرك االسفل من النار * وبئس
ما هم انهم يصريون  يدخلون هذه املدارس بالشروط املذكورة اّ  ال من سلمهم اهللا وقليل
االديان * وهم يف  بعد فساد عقائدهم االسالمية منافقني زنادقة ال يعتقدون دينا من

اهللا صلى عليه  الظاهر من أهل االسالم يشهدون أن ال اله اّ  ال اهللا وأن حممدا رسول
ويصوم حياء من الناس  وسلم ويعيشون بني املسلمني مع فساد القلوب وقد يصلي بعضهم

دينهم اّ  ال ان هداه اهللا  لئال يسقط من عيونهم اذا عرفوه وليس هو يف الباطن من أهل
 اهللا ونعم الوكيل. وأرجعه بفضله وكرمه اىل مبتداه * وهذا أقل القليل * وحسبنا

 
 {الفصل السابع}
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يراها أهلها  حينما يتعلم التلميذ املسلم يف هذه املدارس أحكام دين النصارى يراها هو كما
التالميذ النصارى على  غري معقولة وال مقبولة يناقض بعضها بعضا واذا اعرتض هو أو أحد

ينهره ويقول له أسكت الدين  حكم من أحكامها وجلها بل كلها معرتضة وسأل عنه املعلم
ولكن ال جواب عنه وقد مسع من  فوق العقل الن املعلم هو أيضا يعلم ان ذلك معرتض

االعرتاضات على دينهم فانه باب  معلمه قبله هذه اجلملة الدين فوق العقل لسد باب
يزال التلميذ كلما ترقى يف معرفة أحكام  واسع عندهم وال ميكن سده باجوبة صحيحة وال

صحته ولكنه مع ذلك ينتقل ذهنه اىل عدم  دين النصارى يزداد نفورا منه وجزما بعدم
وعدم التزام دين منها وحيسن له ذلك ويرغبه  صحة مجيع االديان ويُفّضُ  ل عليها الزندقة

املأمورات كالصيام والصالة وسائر العبادات وترك  فيه عدم التكاليف الدينية من فعل
 املنهيات كالزنا واخلمر والربا

التدين  والقمار وما أشبه ذلك مما تستحليه نفوسهم من املعاصي فهذا مما يرغبهم يف عدم
 بدين من االديان كما عليه أكثر االفرنج وان كانوا يف الظاهر نصارى.

 
 {الفصل الثامن}

 
 اهللا  إالإعلم أن االميان الذي ترتتب عليه النجاة االخروية هو التصديق اجلازم بأن ال اله

صفات النقص  وحده ال شريك له وانه تعاىل متصف جبميع صفات الكمال مرته عن مجيع
مجيع ما بلغه  وان سيدنا حممدا عبده ورسوله وانه ّصلى اهللا عليه وّسلم أمني صادق يف
املعلومة من الدين  وجاء به عن اهللا تعاىل من القرآن والسنة ومن ذلك أحكام دين االسالم

واحلشر والصراط واجلنة والنار  بالضرورة كالصالة والصيام واحلج والزكاة والبعث بعد املوت
ذلك مما أخربنا به ّصلى اهللا عليه  وكتحرمي الزنا والربا وشرب اخلمر وما أشبه ذلك وغري
وال ريب ومىت دخل القلب أدىن  وّسلم عن اهللا تعاىل فانه كله حق وصدق ال شك فيه
صفات الكمال أو ترتهه تعاىل عن  شك يف وجود اهللا تعاىل أوىف اتصافه عز وجل جبميع
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وّسلم وصدقه يف مجيع ما أخرب به عن  مجيع صفات النقص أو يف أمانة النيب ّصلى اهللا عليه
مستحقا للخلود يف النار وبئس القرار وقد  اهللا تعاىل فقد خرج من دين االسالم وصار كافرا

من أوالد املسلمني ال تسلم عقيدته هذه  علمت أن من يدخل هذه املدارس النصرانية
بالشكوك واالوهام فمن أحب اهللا ورسوله  االسالمية الصحيحة من دخول الفساد عليها

 العظيمة والسالم. ودينه ال يدخل ولده يف هذه االخطار
 
 
 

 
 {الفصل التاسع}

 
فشيئا  إعلم أن أسباب الشكوك يف الدين يدخل على قلب الصيب يف هذه املدارس شيئا

تعلمه العلوم  وتزداد وترتاكم على ممر االيام والسنني اليت يقيمها الصيب يف املدرسة ومن ذلك
كتب زنادقة  الطبيعية وخمالطة الذين تزندقوا قبله من املعلمني والتالمذة وقد يطلع على

نشؤا عليه يف  االفرنج اليت يهزؤن فيها باالديان عموما ودين الصنارى خصوصا الذي
االديان حىت دينه  صغرهم واطلعوا على عيوبه فيصري التلميذ املسلم مثلهم يظن ان كل
الكربى والرزية  هكذا غري معقولة كدين الصنارى النه حينما رماه أبوه يف هذه البلية
انه يشهد أن ال اله  الإالعظمى كان خايل الذهن ومل يعرف من أحكام دينه دين االسالم 
قليلة مسعها من أبيه  اّ  ال اهللا وأن سيدنا حممدا رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم وأحكاما
املبني حىت يعلم انه  وأمه ومن معلمه املسلم يف طفوليته ومل يطلع على حقيقة هذا الدين
االباطبل اليت عمت  أصح االديان على االطالق وانه الدين احلق الذي ال يعرتيه شئ من

واملخالفات اليت رآها يف  االديان االخرى وليس يف عقائده وأحكامه شئ من املناقضات
عداه من االديان فهو باطل  غريه وانه دين اهللا الصحيح الوحيد على وجه االرض وكل ما
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الرسوخ مع كون قلبه يف غاية  فالصيب املسلم قبل ان يتمكن ذلك يف قلبه ويرسخ كمال
والعقائد الكاسدة * فتنطبع فيه  الصفاء مثل املرآة المجلوة تقابله تلك االباطيل الفاسدة *

من رضي له بذلك * والقاه يف هذه  فينشأ على الكفر ويستحق اللعنة واخللود يف النار مع
ازدياد * من ذلك الكفر والفساد * اىل  املهالك ويف كل يوم ما دام يف تلك املدرسة هو يف

خيرج من املدرسة بعد كمال مدتها اّ  ال وقد  ان ينطمس قلبه * ويذهب دينه ولبه * فال
يبق معه منه اّ  ال امسه * ويعيش بني املسلمني  امنحى من قلبه دين االسالم ورمسه * ومل

الباطن اىل ان ميوت كافرا خملدا هو ومن رضي له  مسلما يف الظاهر زنديقا ال دين له يف
 ال من سلمه اهللا تعاىل منهم وقليل ما هم. إبالكفر يف السعري * وبئس املصري *

 
 {الفصل العاشر}

 
أقل ليال  مىت خرج التلميذ املسلم من املدرسة بعد اقامته فيها مخس سنوات أو أكثر أو
يشهد ان ال  نهارا واحنالل عقيدته بالكلية وتبدهلا بالكفر والزندقة يبقى يف الظاهر مسلما

 اله اّ  ال اهللا واّ  ن حممدا رسول اهللا ومىت خال باحد ممن هو على شاكلته
وابيه  يذاكره سرا مبا انطوى عليه قلبه اخلرب من الضالل واالحلاد ويتسخفي بذلك عن أمه

اآلخر ال  وغريمها من املسلمني ويعيش على ذلك زنديقا منافقا كافرا باهللا ورسوله واليوم
عليه من  يعتقد بعثا وال نشورا وال دينا من االديان واذا جاءه أوالد يربيهم على ما هو

وذلك امنا  الضالل والنفاق اّ  ال ان يتداركه اهللا برمحته فيعيد اليه ما فقده من دين االسالم
والعمل  يكون باجتنابه أسباب الضالل ومعاشرة أهله مع معاشرة صلحاء املسلمني *

 باحكام الدين * ومالزمة الصالة والصيام * وعبادات االسالم.
 

 {الفصل احلادي عشر}
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فاقدين دينهم  ن هذه املدارس خيرج منها أوالد النصارى أيضا فضال عن أوالد املسلمنيإ
وترسخ يف نفوسهم  النهم يطلعون حينما يتعلمون وتكرب عقوهلم على عيوبه ومناقضاته

من العلوم العقلية نفورا منه  االعرتاضات القوية عليه اليت ال جواب عنها ويزدادون مبا يقرؤنه
الدين وهم يف الظاهر نصارى  واعرتاضا عليه فيخرجون من املدارس طبيعيني جمردين من
فتنتقل اخالقهم هذه من عدم  ومعلوم ان أوالد املسلمني خيتلطون بهؤالء ليلهم ونهارهم

بقراءة تلك العلوم ومساع ما يسمونه  التدين بدين اليهم فضال عما يكتسبونه هم من ذلك
 من معلميهم الذين هم بهذه احلالة أيضا فترتاكم

 على التلميذ املسلم أسباب كثرية للشك يف صحة االديان عموما وبعد كل هذا كيف
 ال كمن يزعمإخيرج من املدرسة وعقيدته سليمة حاشا وكّ  ال مث حاشا وكّ  ال وما ذلك 

 انه يـُْرَمى بعدة مدافع ويبقى حيا فهذا خارج عادة عن االمكان واهللا املستعان.
 

 {الفصل الثاين عشر}
 

ونقبل هذه  يقول بعض جهال املسلمني الفساق املراق انا نضع أوالدنا يف مدارس النصارى
مدارس املسلمني  الشروط اليت ختالف دين االسالم لئال يعيش أوالدنا جهاال فنقول هلم ان

حفظ دينهم دين  هي كافية لتعليم أوالدهم ما يريدونه من اللغات والعلوم الدنيوية مع
والعبادات واآلداب  االسالم وزيادته بتعلم أحكامه وعقائده واحملافظة على الصلوات
بزمامني زمام جهلهم  االسالمية وحنن ال شك أعرف منهم فانهم امنا يقودهم الشيطان
 وزمام حرصهم على الدنيا وأسبابها ويلقنهم هذه احلجج الواهية

 وعلى فرض صحة ما قالوه نقول هلذا االب اجلاهل أيهما أحب اليك ان يكون ولدك
جهنم أو  عاملا باللغات االجنبية والعلوم الدنيوية اليت تريدها ويكون مع ذلك كافرا خملدا يف

 االحب اليك ان يكون ابنك جاهال جبميع اللغات والعلوم الدنيوية وهو مع
 ذلك مسلم خملد يف اجلنة فان أجاب باالول فهو كافر ال كالم معه وان أجاب بالثاين
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 فهو املطلوب * ويتوب اهللا على من يتوب * ورمبا لقنه الشيطان ان جياوب بان ابنه
 يتعلم يف تلك املدارس على تلك الشروط وال يكفر فهذا اجلواب مكابرة بعد ان شرحنا
يف  حال هذه املدارس وان التلميذ مبجرد دخوله الكنيسة وعبادته معهم فقد كفر مث يتدرج

 الكفر درجة بعد درجة اىل ان ينطمس قلبه بالكلية والعياذ باهللا تعاىل.
 

 {الفصل الثالث عشر}
 

عقائدهم  يزعم بعض آباء االوالد الذين يدخلونهم اىل هذه املدارس ان أوالدهم ال ختتل
عليهم الغش يف  وال يزالون حمافظني على دينهم دين االسالم النهم ُجنََباُء أذكياء ال يدخل

 دينهم فنقول ملن يزعم ذلك ان كالمه مردود ومن وجهني االول ان
 اخللل يف دين ابنه ودينه أيضا بذلك واقع وال بد فانه مبجرد ادخال ابنه اىل احدى هذه
غري  املدارس على شرط دخوله الكنيسة مع أوالد النصارى وعبادته معهم مثل عبادتهم من

كافر  فرق حيكم عليه بالكفر وحيكم على من أدخله أيضا لرضاه بذلك والراضي بالكفر
أمورا حمسوسة  والوجه الثاين ان ذكاء ابنه ال مينعه من دخول الشكوك يف عقيدته ولو كانت

قلبه ولكنها أمور  ظاهرة جلاز ان ذلك الولد بذكائه وجنابته حيرتز منها ويتقي دخوهلا على
شاء الولد أو اىب  معنوية وخطرات شيطانية ختطر يف القلب مىت حصلت أسبابها سواء

ال إيف هذه املدارسّ   وسواء كان ذكيا أو بليدا وما مثل من يدعي معها السالمة مع وجوده
 كمن القى ولده اىل سباع ضاريات جائعات وزعم انه يسلم منها.

 
 {الفصل الّرابع عشر}

 
مقابلة  ما هي يا ترى الفوائد اليت حصلها ابنك أيها املسلم يف تلك املدارس النصرانية يف

 تضييعه دينه وشرفه ومحيته وغريته على ملته ودولته وبعد صريورته بقلبه عدوا
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حائزين  الخوانه املسلمني وأوليائه املوحدين * بل عدوا آلبائه وأجداده الذين َمَضوا ناجني
ودولته ينشر  لشرف هذا الدين املبني * كما صار صديقا حمبا العداء دينه وملته وجنسيته

ودولته مصاحلهم *  مناقبهم * وَيْستُـُر مثالبهم * وُحيَّسُن قبائحهم ويقدم على مصاحل ملته
وشيئا قليال من  فما الفائدة اليت حصلها يف مقابلة ذلك اّ  ال احدى اللغات االفرجنية

وأكثر منها باتقان  مبادئ العلوم اليت علمه بها مل خيرجه عن كونه جاهال مع امكان تعلمها
اضاعتك دين ابنك  وسالمة اميان يف مدارس املسلمني وما مثلك أيها االب اجلاهل يف

أعظم اجلواهر نفاسة وقيمة  ال كمن أضاعإوشرفه واستعواضه عنهما مبا استعوضته مما ذكر 
واهللا بل هو جمنون قد ابتلى  حىت استفاد عوضها فلوسا قليلة أترى ذلك يـَُعدُّ عاقال كّ  ال
من االرض والسماء وما  باعظم بالء * وجمذوم أصيب باقبح داء * بل ما فقده أعظم
أفراد املسلمني العقالء * وان  وجده أقل من الذر واهلباء * وال خيفى ذلك على كل فرد من

قد فعلوا باوالدهم * وُمَهج  خفي على أولئك اجلهلة الفساق املراق االغبياء * الذين
 منه االعداء باالعداء. اكبادهم * يف ادخاهلم اىل هذه املدارس ما ال يفعل أكثر

 
 {الفصل اخلامس عشر}

 
الدنيوية حىت  أيها املسلم ما ذا رأيت من اخلري على من تعلم اللغات االفرجنية * وعلومهم

وابنك يف هذه املراتع  خاطرت بدينك ودين ولدك هذه املخاطرة العظيمة * وأوقعت نفسك
ورفعة اجلاه وعلو املرتلة  الوخيمة * اذا كانت معرفة اللغات االفرجنية متكفلة بسعة الرزق

منهم ولدك يف املدرسة هم من  والعز والشرف يف الدنيا فلم نرى هؤالء املعلمني الذين يتعلم
حيصلوا شيئا من رفعة اجلاه وعلو املرتلة  أفقر الناس وأذهلم وأشقاهم وأتعبهم يف معيشتهم مل

هذه اللغات وولدك امنا يأخذ بعض ما  والعز والشرف يف دنياهم مع كونهم ماهرين يف
الذي يأخذه منهم ويتلقاه عنهم وهم مل  عندهم منها فلم ينجح ولدك يف دنياه بالقليل
وغاية ما حصلوه من فوائد ذلك ان صاروا  ينجحوا بالكثري الذي أفنوا يف تعلمه أعمارهم
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مبعاشات قليلة ال تكفيهم مع عياهلم اّ  ال بقدر  معلمني يف املدارس يشتغلون طول النهار
وأنفع معيشة أقل عوام الناس املتسببني بنحو البيع  الضرورة وخري من معيشتهم وأوسع وأهنأ

مجاعة ممن يعرفون هذه اللغات يف أسوإ حالة من االحتياج  والشراء كما هو مشاهد وهناك
معلمني * وهم من أحوج الفقراء واملساكني * فلو كانت معرفة هذه  ال يتيسر هلم ان يكونوا

بسعة الرزق وكثرة املال * ملا كان هؤالء يف أضيق معيشة وأسوإ حال *  اللغات متكفلة
اىل اغنياء املسلمني جتدهم من التجار أهل البيع والشراء * واالخذ والعطاء *  وأيضا انظر
كلهم ال يعرفون هذه اللغات وهم يف كمال الرفاهية ورفعة اجلاه وعلو املرتلة  وجلهم أو

 العيش مع حفظ الدين والدنيا فالرزق اذن واجلاه ال يتوقف واحد منهما على معرفة وسعة
عكس  هذه اللغات فقد ظهر انها غري متكفلة بسعة الرزق وعلو املرتلة يف الدنيا بل الغالب

هذه  ذلك فيمن مهروا فيها * وصرفوا أكثر أوقاتهم يف تعلمها * والتوسع فيها * الن
الكسب  االوقات الطويلة اليت صرفوها يف سبيلها لو صرفوها بالشغل يف التجارة وأسباب
عند بعض  لرمبا حصلوا من املال ما استغنوا به عن ان يكونوا معلمني يف املدارس أو كتابا

 هداك. التجار مبعاشات قليلة فاعلم ذلك واياك ان ُتضّ  ل ولدك اياك واهللا يتوىل
 

 {الفصل السادس عشر}
 

 { ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك :أيها املسلم ان كنت مسلما حقا يلزمك التصديق بقول اهللا تعاىل 
اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء بَِيِدَك 

ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر ( ) ُتوِلُج اللَّْيَل ِيف النـََّهاِر َوُتوِلُج النـََّهاَر ِيف اللَّْيِل َوُختْرُِج 26اْخلَيـْ
احلَْيَّ ِمَن اْلَميِِّت َوُختْرُِج اْلَميَِّت ِمَن احلَْيِّ َوتـَْرُزُق َمْن َتَشاُء ِبَغْريِ ِحَسابٍ } [آل عمران: 

القدس نفث يف روعي  ن روح إ (:وبقول رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم ] 27، 26
 أنّه لن متوت نفس حّىت تستوىف رزقها وأجلها فاّتقوا اهللا
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القرآنية  ) فاذا كنت مؤمنا بذلك تسرتيح يف دنياك وآخرتك فان اآليةالطلبوأمجلوا يف 
اللغات  بينت ان اهللا تعاىل يرزق من يشاء بغري حساب فلم يتوقف ذلك على تعلم هذه

 واحلديث النبوي صرح بأن كل نفس البد من وصوهلا اىل رزقها وأجلها
 املقدرين هلا وال عذر يف ذلك للكساىل الذين يرتكون السعي يف طلب الرزق بالكلية
 ويعيشون بأسفل حالة من االحتياج أو يكونون عياال على غريهم مع اقتدارهم على

ومعىن  الكسب فان النيب ّصلى اهللا عليه وّسلم قال (أمجلوا يف الطلب) ومل يقل ال تطلبوا
{فَاْمُشوا ِيف َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن  :أمجلوا يف الطلب أي اطلبوا الرزق برفق وقال اهللا تعاىل 

{فَِإَذا ُقِضَيِت الصََّالُة فَانْـَتِشُروا ِيف اْألَْرِض َوابْـتَـُغوا ِمْن َفْضِل : ] وقال 15رِْزِقهِ } [امللك: 
ّصلى اهللا عليه  ] فقد أمر سبحانه وتعاىل بطلب الرزق وانظر قوله10اللَّهِ } [اجلمعة: 

مخاصا وتروح بطانا)   تغدوالطريوّسلم (لو توكلتم على اهللا حّق توكله لرزقكم كما يرزق 
تسرح صباحا يف طلب رزقها  فجعل مع التوكل السعي يف طلب الرزق حيث قال تغدو أي

أوكارها فيأتيها الرزق بغري سعي  وهي جياع فرتجع مساء وهي شباع ومل يقل تبقى يف
ولكن برفق وبدون ان يضر ذلك بالدين  واحلاصل ان طلب الرزق والسعي له مطلوب شرعا

ماله هو دينه فيلزمه احملافظة عليه غاية احملافظة  ال بارك اهللا يف دنيا بال دين فان املؤمن رأس
بدينه فليجتنبه ويتعاط االسباب اليت ال ختل بالدين  ومهما رأى من أسباب الدنيا سببا خيل

ضيقا البد ان يصل اليه هذا يف االسباب اليت ختل بالدين  ورزقه املقدر له ان كان واسعا أو
كاحملرمات املمنوعة شرعا مثل الربا فان كثريا من التجار  وال تهدمه من أساسه بالكلية

الذي يرتتب عليه وهو خمل بدينهم غاية االخالل حىت انه  يقدمون عليه لتومههم الربح
يتب اىل اهللا تعاىل ان خيتم له خبامتة الشقاوة وميوت على  خيشى على من داوم عليه ومل
قال العلماء منهم االمام ابن حجر يف حتفته شرح املنهاج قالوا  الكفر والعياذ باهللا تعاىل كما

القرآن ذنبا هو حرب لصاحبه غري الربا وهو مع ذلك وكونه من أكرب  ومل يذكر اهللا تعاىل يف
الذنوب أقل خطرا على الدين من ادخال املسلم أوالده يف هذه املدارس  الكبائر وأعظم
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على دين االوالد أعظم صاعقة وأكرب بلية * فاتقوا اهللا عباد اهللا وال حول  النصرانية فانها
 باهللا. وال قوة اّ  ال

 
 {الفصل السابع عشر}

 
بهذه  إعلم أيها املسلم اجلاهل * والمجنون ال العاقل * الذي خاطر بدين ولده فوضعه
لنفسي أو  املدارس اين واهللا الذي ال اله اّ  ال هو لو أعطيت الدنيا حبذافريها على ان اختار

وقد اخرتت  لولدي الكفر ال أفعل وهكذا كل مسلم واذا مل يكن كذلك ال يكون مسلما
املال واجلاه بسبب  أنت الكفر لنفسك وولدك ّجمانا على وهم ان ولدك حيصل له شئ من

الدنيوية * مع انك اذا  ما يتعلمه يف هذه املدارس النصرانية * من اللغات االفرجنية والعلوم
مخسة أشخاص حصل هلم  نظرت نظر حتقيق مل تر من كل مائة شخص من هؤالء التالميذ

العدد بكثري حيصلون املال الكثري  العز واجلاه واملال بسبب هذه املدارس وترى أكثر من هذا
تكذب مشاهدة بصرك وعلمك  واجلاه الكبري بدون هذه اللغات والعلوم ومع ذلك

اليت بني جنبك فيما يسولون لك من  الصحيح وتصدق الشيطان واخوانه وشرهم نفسك
االسالم الذي ال يعادله شئ من الدنيا  هذه االوهام اليت أضعت بها منك ومن ولدك دين
هذا الكالم فال لوم علينا اذا قلنا انك  وما فيها من احلكام واذا مل يؤثر فيك أيها اجلاهل
 ال عليك السالم. لست من ذوي االحالم * وعلى من اتبع اهلدى

 
 
 

 
 {الفصل الثامن عشر}
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جسيم ال  إعلم أيها املسلم ان ادخالك ولدك اىل هذه املدارس النصرانية أمر عظيم وبالء
 أقدر أصف لك عظمته وجسامته ومن ذلك انك رمبا تكون بوضعك ولدك

الذرية  فيها على الوجه املذكور سببا لكفره وكفر ذريته من بعده وحيتمل ان خيرج منه من
قال رسول  ألوف كثرية فتكون أنت السبب يف ضالهلم وعليك فوق امثك مثل امثهم أمجعني

اىل يوم القيامة)  اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم (من سّن سّنة سّيئة فعليه امثها وامث من عمل بها
لنفسك ذلك وان تكون جد  واملتسبب باخلري كفاعله واملتسبب بالشر كفاعله وكيف ترضى

رضاك هلم بذلك اذا رضيت به  قوم كثريين كلهم أهل كفر وضالل ولكن ال غرابة يف
* وال حول وال قوة اّ  ال باهللا  لنفسك فسلكت بها أقبح املسالك وأوردتها شر املهالك

 العلي العظيم.
 

 {الفصل التاسع عشر}
 

النصرانية ودخوهلم  ن للنصارى مدارس مل يشرتطوا فيها تعليم أوالد املسلمني دينإفإن قلت 
والعلوم الدنيوية فقط  مع أوالد النصارى اىل الكنائس بل يعلمون يف هذه املدارس اللغات

وتربيتهم يف هذه املدارس  فكيف احلكم يف هذه فاعلم انه ال جيوز دخول أوالد املسلمني
شيئا من عقائد دينهم  أيضا النهم يرتكون الصلوات واآلداب االسالمية وال يتعلمون
يضيعون ما تعلموه منها فاذا  وأحكامه اليت هم يف غاية االحتياج اليها يف أول عمرهم بل

االستنجاء والتضمخ بالنجاسات  ربوا يف هذه املدارس يتعلمون اآلداب النصرانية حنو عدم
التوحيد وتدخل يف حمادثاتهم  ومتضي عليهم السنوات العديدة ال يسمعون فيها كلمة
ختُِلُّ بعقائدهم ادراجا يف أثناء  وحماوراتهم مع أوالد النصارى واملعلمني منهم مجل كثرية
ما خيل بالدين وما ال خيل فرتسخ يف  العبارات وهم ال يشعرون بذلك النهم صغار مل يعرفوا

أشبهها على امساعهم يوما فيوما وشهرا فشهرا  نفوسهم تلك املعاين املضرة وتتكرر هي وما
وقد رسخ يف نفوسهم من االعرتاضات على  وسنة فسنة فال خيرجون من املدرسة اّ  ال
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فيسرتونه عن املسلمني ظاهرا وهم مصرون عليه  الدين واملعاين املخلة يف عقائدهم شئ كثري
على املسلم يف صحة عقيدة واحدة من عقائده  باطنا وقد علمت ان دخول الشك
النار والعياذ باهللا تعاىل وهذا حبسب الغالب يف أوالد  االسالمية موجب لكفره وخلوده يف
تعاىل من أراد سالمته ولكن ليس املخاطر حممودا وان  هذه املدارس واّ  ال فقد يسلم اهللا

 سلما.
 

 {الفصل العشرون}
 

االفرنج  ومن هذه املدارس مدارس خمصوصة باالناث افتتحها بعض طوائف النصارى من
بكل حيلة  وخصوصا الربوتستانت يف البالد االسالمية وصاروا جيلبون هلا بنات املسلمني

ويعطونهن  ووسيلة وحيسنون اليهن بانواع االحسان وال سيما بنات الفقراء فيكسونهن
يعلمونهن فيها أحكام  الدراهم والدقيق وحنو ذلك فامتألت مدارسهم من هذه البنات وهم

نصرانية أو زنديقة ال دين هلا  ال وهيإدين النصارى فال خترج البنت بعد انتهاء مدة املدرسة 
دخلت اىل املدرسة كانت صغرية  ومل يبق يف قلبها من العقائد االسالمية شئ النها حينما

من املدرسة وتريب أوالدها وهي  غري عارفة باحكام الدين وهكذا تعيش بعد خروجها
 ال باهللا العلي العظيم.إوال قوة  حبسب الظاهر مسلمة ويف احلقيقة ال دين هلا وال حول

 
 {الفصل احلادي والعشرون}

 
تعلم نفسك  أنت تعرف أيها االنسان قلبك وما انطوى عليه من العقائد الدينية فان كنت

منافق وقد اخرتت  غري مسلم وغري معتقد عقائد االسالم فما يل معك كالم النك زنديق
على ضاللك يف الدرك  لولدك من الزندقة والنفاق ما اخرتته لنفسك فانت وهو اذا اتبعك

معتقدا عقائد االسالم وهذا هو  االسفل من النار * وبئس القرار * وان كنت مسلما حقيقة
دين ابنك هذا التفريط العظيم * بل  ظننا فيك * واهللا يهدينا ويهديك فما بالك تفرط يف
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هذا املرتع الوخيم * فان كان قد حسن  تفرط يف دين نفسك أيضا وترتع أنت وابنك يف
وأمثايل نوضح لك قبحه ووباله غاية  لك الشيطان وأعوانه هذا االمر القبيح * فها أنا

اجلنة وهم يدعونك اىل النار * وحنن  التوضيح * فلم تطيعهم وتعصينا وحنن ندعوك اىل
 نتسبب بنجاحك وجناتك وهم يتسببون لك

 باهلالك والدمار مع معرفتك يقينا أنا أعرف منك فيما يصلح الدين وما يفسده * وما
 يقرب االنسان من اهللا وما يبعده فاهللا اهللا اتِق اهللا يف نفسك وولدك وال حول وال قوة

 ال باهللا.إ
 

 {الفصل الثاين والعشرون}
 

النصارى يف  قد ينفث الشيطان وأعوانه املعلمون يف هذه املدارس وبعض التالمذة من أوالد
على ذلك كثرة  قلب التلميذ املسلم ان دين النصرانية هو الدين الصحيح ويقيمون له دليال

وتقدمهم يف الصنائع  النصارى وقوة دوهلم وانتشارهم يف الدنيا ومعرفتهم العلوم الدنيوية
االرض فيغالطون التلميذ  الغريبة واالكتشافات العجيبة واستيالؤهم على كثري من أقطار
الباطل وال خيفاك ان هذه  املسلم ويقولون له هل ميكن ان يكون هؤالء كلهم على الدين

غريهم الن اآلخرة والدنيا ضرتان  املغالطات الواهية ال تروج على صغار العقول فضال عن
الدين غري أمور الدنيا وقد اتفقت أهل  وصفات كل منهما تباين صفات االخرى وأمور

أكثر من املؤمنني أضعافا مضاعفة الن  امللل والنحل على ان الكفار يف مجيع العصار هم
عداها من سائر امللل كفار هالكون فلو  كل ملة تعتقد انها هي املؤمنة الناجية وحدها وما

فقد تبني ان جمرد الكثرية ال تدل على ان  صحت هذه املغالطة البطلت االديان مجيعها
العلوم الدنيوية فان كل ملة أيضا تسلم انه  دين أصحابها هو احلق وكذلك القوة ومعرفة

أقوى واعلم بالعلوم الدنيوية من كثري من أهلها  يوجد يف امللل الكافرة باعتقادها من هو
والصنائع ال تدل على حقية دين أصحابها فان صحة  فاذا جمرد القوة والغىن وهذه العلوم
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ظهور الشمس عند املخالفني فضال عن املوافقني ان دالئل  الدين هلا دالئل أخرى وقد ظهر
سيدنا حممد عليه الصالة والسالم * أظهر وأوضح من دالئل  دين االسالم * وحجج ملة

وأرجح من حجج كل امللل والنحل يف مجيع االمكنة واالزمان *  مجيع االديان * وأقوى
 . االحسان * واحلمد هللا ويل

 
 {الفصل الثالث والعشرون}

 
الفطرة   مولود يولد علىكلقال رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم يف احلديث الصحيح (

ظاهر للعيان  فابواه يهّودانه وينّصرانه وميّجسانه) وتصديق قول النيب ّصلى اهللا عليه وّسلم
صغري يف غاية  ومصدق بالتجربة الكثرية اليت ال حتصى ومعناه ان املولود يكون قلبه وهو
خلقهم عليها من  الصفاء وعلى الفطرة وهي فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها أي اخللقة اليت

وتنصره ان كانا نصرانيني  االستعداد لقبول الدين مث أبواه يتسببان يف تهوده ان كانا يهوديني
هؤالء النهم الغالب يف أهل  ومتجسه ان كانا جموسيني وامنا خص ّصلى اهللا عليه وّسلم
سواء كانا من هؤالء أو غريهم  االديان وقتئذ واّ  ال فكل أبوين يربيان ولدمها على دينهما

يتصرفون بدين الصيب كيفما يشاؤن  من أهل االديان االخرى ومثل االبوين املعلمون فانهم
ربوه عليه ال سيما اذا طالت مدة التعليم  فيخرج الصيب من حتت أيديهم على الدين الذي

ينطبع فيها ما يقابلها فاول شئ يلقنه الصيب  فان قلب الصيب يكون مثل املرآة الصقيلة
ال سيما اذا أقام على ذلك سنني كثرية كما هو  ويتكرر عليه حىت يثبت يف قلبه يستمر فيه

على دين املعلمني من النصرانية أو الزندقة والدهرية  حاصل يف هذه املدارس فال خيرج اّ  ال
يهودان ابنهما أو النصرانيني أو المجوسيني وامنا العجب  وال عجب من اليهوديني اللذين
فانك تنصر ابنك يف وضعه يف هذه املدارس وتسليمه اىل  من حالك أيها املسلم اجلاهل
وجتعله زنديقا دهريا ولست كذلك أليس هذا بالعجيب *  هؤالء املعلمني ولست نصرانيا
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على وهم انه ينجح يف دنياه فاتق اهللا يف نفسك وولدك واّ  ال  واالمر الغريب * كل ذلك
 والغرق يف ظلمات الكفر والضالل. فعاقبتك وعاقبته الوبال

 
 {الفصل الرابع والعشرون}

 
كان  إعلم أيها املسلم فلعله ينفعك العلم ان ابنك حني ما دخل هذه املدارس النصرانية

واختالل  قلبه كاجلوهرة الصافية فلم يزل يرتاكم عليه الظالم برتك العبادات االسالمية
املدرسة خمالطا  عقيدته االميانية وتعلم الديانة النصرانية يف مدة تلك السنني * اليت يقيمها يف

خيالف دين املسلمني  الوالد النصارى واملعلمني * سامعا منهم يف كل يوم اشياء جديدة مما
* وال يبقى فيها شئ  ويثبت ذلك يف قلبه شيئا فشيئا اىل ان تعمى بصريته برتاكم الظالم
دخل اىل تلك املدارس  من نور دين االسالم * هذا هو الغالب واملأمول حصوله لكل من

يلقيه يف النار وال حترقه  ومن زعم ان ابنه يسلم من هذه االخطار * فهو كمن يقول انه
اصفيائه الذين سبقت هلم  النار * وهذا ال يكون اّ  ال بعناية خمصوصة من اهللا تعاىل لبعض

وفرضنا انه بعدها يتعلم  منه احلسىن فلو خرج ابنك على تلك احلالة املشؤمة املذمومة
والعبادات * وخيالط الصلحاء  أحكام دين االسالم ويعمل بالطاعات * ويالزم الصلوات

يكشف اهللا عن بصريته تلك الظلمات  والعلماء من املسلمني مدة طويلة يرجى له اخلري وان
بانوار الدين اليتَ َفقَدها وتزداد معه شيئا  اليت تراكمت عليها بانوار االسالم وينعم عليه
والصلوات * اىل ان ينتهي أجله على أحسن  فشيئا مبالزمة العبادات والطاعات * واالذكار

فانا مل نر من خرج من تلك املدارس ورغب  حال ولكن هذا أندر من الكربيت االمحر
الصيام والصلوات اّ  ال القليل النادر والنادر ال حكم  بعدها يف الطاعات والعبادات والزم

 له.
 

 {الفصل اخلامس والعشرون}
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مدارس  ومن العجائب انا نرى طوائف النصارى على االطالق ال يضعون أوالدهم يف
أخرى لئال  املسلمني مهما كانت ناجحة بل ال تضع طائفة منهم أوالدها يف مدارس طائفة

وذلتهم فتحوا  تتغري عقائدهم فان كل طائفة منهم تكفر االخرى وكذلك اليهود مع قلتهم
 الوالدهم مدارس خمصوصة بهم لئال حيتاجوا يف تعليمهم اىل وضعهم يف

ويف  مدارس املسلمني أو النصارى كل ذلك من هذه الطوائف حلرصهم على أديان أوالدهم
أوالدهم  حال مشاهدتنا ذلك منهم نرى كثريا من فساق املسلمني غري حريصني على دين

أيضا وخياطرون  فيضعونهم يف مدارس أي طائفة من طوائف النصارى بل ويف مدارس اليهود
الدنيوية حالة كونها  بدينهم غاية املخاطرة ليتعلموا شيئا من اللغات االفرجنية وبعض العلوم

يستأجر أبوالصيب معلما  ميكن تعلمها يف مدارس املسلمني ويف غري املدارس أيضا بان
هؤالء على أديانهم الباطلة  خمصوصا لولده يعلمه اللغة اليت يريدها فانظر أيها املؤمن حرص

ينفعك العجب وأما قولك اين  وعدم حرصك على دينك احلق وتعجب من نفسك ان كان
* فهذا يا أخي من تسويالت  ال أخشى على ولدي اتباع أديانهم النها ظاهرة البطالن

عقيدته االسالمية فدخوله يف دينهم  النفس ووساوس الشيطان * الن ولدك مىت اختلت
 واهللا املستعان * وعدم دخوله سيان * وها أنا اجتهدت يف نصحك

 
 {الفصل السادس والعشرون}

 
عبد العزيز  وها أنا أذكر لك أيها املسلم املعتقد عبارة الويل الكبري والقطب الشهري سيدي
اخلطر العظيم  الدباغ يف شأن من خيالط الفساق فضال عمن خيالط الكفار وما يف ذلك من

اختلف علينا كالم  على الدين قال تلميذه ابن املبارك يف الباب الثالث من كتاب االبريز ملا
الناس احلمام مكشوفني ال  الشيخ احلطاب وكالم الشيخ املواق رمحهما اهللا تعاىل يف دخول

التيمم ان خاف من املاء البارد  يسترتون فقال الشيخ احلطاب حيرم الدخول وجيب عليه
عليه فقال سيدي عبد العزيز رضي  وقال الشيخ املواق يدخل ويسترت ويغض عينيه وال حرج
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الشيخ املواق ففيه آفة بعد فرض املسترت  اهللا عنه الصواب مع الشيخ احلطاب وأما ما ذكره
اىل النهاية وهي أي اآلفة ان املعاصي وخمالفة  حمرتزا اىل الغاية وفارا من النظر يف عورة غريه

الذي بينه وبني ظالم جهنم خيوط واتصاالت  ال مع الظالمإأوامر اهللا تعاىل ال تكون 
أحد أعرف بذلك من مالئكة اهللا تعاىل فاذا اجتمع  حيصل له الشقاء من جهنم بسببها وال

معصية وظهرت املعصية من مجيعهم عم الظالم ذلك  قوم حتت سقف محام مثال على
نفرت املالئكة جاء الشيطان وجنوده فعمروا املوضع فتصري  املوضع فتنفر املالئكة عنهم واذا

حينئذ كاملصابيح اليت جاءتها الرياح العاصفة من كل مكان فرتى  أنوار اميانهم أي العصاة
هذه اجلهة ومرة اىل هذه اجلهة ومرة ينعكس اىل أسفل حىت تقول انه  نورها مرة يذهب اىل

وهلذا كانت املعاصي بريد الكفر والعياذ باهللا تعاىل فاذا كان احلمام وأهله  انطفأ واضمحل
احلالة اليت وصفنا وفرضنا رجال خريا دينا فاضال متحرزا جاء ودخله واسترت فانه  على هذه

 لنور اميانه اضطراب بالظالم الذي وجده يف احلمام الن ذلك الظالم ضد االميان يقع
العورة  فتضطرب مالئكته لذلك أيضا فتطمع فيه الشياطني وتصل اليه وتشهي اليه النظر يف

يستحسن  وتغويه فال يزال معهم يف قتال وهم يقوون عليه وهو يضعف بني أيديهم حىت
مجاعة يشربون  الشهوة فيستلذ النظر للعورة نسأل اهللا السالمة قال رضي اهللا عنه ولو فرضنا

وال يتحرزون من  اخلمر ويستلذون به ويظهرون املعاصي اليت تكون معه ويفحشون فيها
فجلس بينهم وجعل يقرؤها  أحد وال خيشونه مث فرضنا رجال جاءهم ويف يده دالئل اخلريات

على قراءته وهم على معاصيهم فانه  وأطال معهم اجللوس وجلس معهم اليوم اىل آخره وهو
ويرجع من مجلتهم للعلة اليت ذكرناها وهلذا  ال يذهب عليه الليل والنهار حىت ينقلب اليهم

والعصيان الن الدم والشهوة والغفلة فينا وفيهم اّ  ال  نهى عن االجتماع مع أهل الفسوق
اعلم انتهت عبارة االبريز وفيها عربة وأي عربة * ملن  من رمحه اهللا وقليل ما هم واهللا تعاىل
أيها املسلم وال ختاطر بدين ولدك فتدخله يف مدارس  كان له اىل احلق نظرة * فاعترب بها

تذهب عليه االيام والليايل حىت يصري منهم أو ختتل عقيدته  النصارى يعيش معهم فانه ال



 36 

وتدبريك من الكفر يف أعظم بلية فاياك من هذه املدارس  االسالمية ويقع بسبب سوء رأيك
. اياك * واهللا يتوىل هداي وهداك.

 
 {الفصل السابع والعشرون}

 
عما يرتتب  إعلم ان يف وضع ولدك أيها املسلم يف مدارس النصارى تكثريا لسوادهم فضال

التفسري حدثنا  عليه من االخالل بعقيدته وذلك منهّي عنه شرعا قال البخاري يف كتاب
الرمحن أبواالسود قال  عبد اهللا بن يزيد املقري حدثنا َحيَـَوة وغريه قاال حدثنا حممد بن عبد
عباس فاخربته فنهاين  ُقِطَع َعَ◌يلَّ أهل املدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة موىل ابن

املسلمني كانوا مع املشركني  عن ذلك أشد النهي مث قال اخربين ابن عباس ان اناسا من
وّسلم يأيت السهم يرمى به فيصيب  يكثرون سواد املشركني على رسول اهللا ّصلى اهللا عليه

{ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنْـُفِسِهمْ } : احدهم فيقتله او يضرب فتقتل فأنزل اهللا 
 وغرض عكرمة ان اهللا ذم من :الباري ] قال احلافظ ابن حجر يف شرحه فتح97[النساء: 

 .ـبقلوبهم موافقتهم اه كثر سواد املشركني مع انهم كانوا ال يريدون
 

 {الفصل الثامن والعشرون}
 

تعمري دنياه اما  أيها الغالم املسلم الذي يريد أبوه ان يهدم دينه بادخاله هذه املدارس لتومهه
يف الظاهر مسلما  جلهله واما لكونه زائغ العقيدة ليس من أهل االسالم يف الباطن وان كان
 اياك ان تعطيه يف هذا االمر العظيم الذي عاقبته عليك الكفر والضالل

ان  واهلالك والوبال فانك غري مكلف بطاعته اّ  ال اذا أطاع اهللا تعاىل وأنت تعلم باملشاهدة
خرجت  دخولك يف هذه املدارس النصرانية ُمِضرٌّ بدينك غاية االضرار وانك ان اقمت فيها

تدرجيا شيئا  من دين االسالم سواء أردت ذلك ام مل ترد الن سّم الكفر يدخل على قلبك
الكافرين  فشيئا حىت ال حتّس بنفسك اّ  ال وقد خرجت من املسلمني وصرت يف زمرة



 37 

النفيسة وتوافق  وحينئذ يكون خالصك متعّ  ذرا أو متعّسرا فاياك مث اياك ان تضيع نفسك
أمك وأباك وكل من  على نقلها من السعادة االبدية اىل الشقاوة السرمدية وخالف بذلك

ليحملك على طاعته يف  أراد لك اهلالك * ومهما عمل فيك من أعمال القسوة والشدة
الذي يرتتب على دخولك يف  هذه املعصية العظمى والداهية الكربى فال تطعه فان الضرر

تتّخلص منه ملا كان ذلك كثريا وال  هذه املدارس يف دينك لو قّ  طعت الجله ِاربا ِاربا حىت
منك اجلد يف االمتناع يضعك يف مدارس  شك ان أباك اجلاهل أو الزنديق املنافق اذا رأى

 أنقذت نفسك من النار * املسلمني اخلالية من هذه االخطار فتكون
 
 

 
 {الفصل التاسع والعشرون}

 
املسلمني يف  الواجب عليك أيها املسلم ان تريب ولدك على دين االسالم وتضعه مع أوالد

صغره مع أوالد  مدارسهم يتعلم معهم أمور دينه ودنياه وحيافظ على الصلوات ويتألف من
ويستمر معه ذلك اىل  املسلمني فينشأ على حمبتهم ويزيد اميانه مبخالطتهم والنظر اليهم

ان النظر يف وجوه املؤمنني  نهاية عمره وقد قال سيدنا عبد القادر اجليالين رضي اهللا عنه
{َبشِِّر : النصارى وقد قال اهللا تعاىل  يزيد يف االميان وبعكس ذلك ما اذا وضعته يف مدارس

) الَِّذيَن يـَتَِّخُذوَن اْلَكاِفرِيَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني 138اْلُمَناِفِقَني بَِأنَّ َهلُْم َعَذابًا أَلِيًما (
يًعا } [النساء:  {َال  وقال تعاىل: ]139، 138أَيـَْبتَـُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة فَِإنَّ اْلِعزََّة لِلَِّه مجَِ

جتَُِد قـَْوًما يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم َأْو 
ميَاَن َوأَيََّدُهْم ِبُروٍح ِمْنُه َوُيْدِخُلُهْم  أَبْـَناَءُهْم َأْو ِإْخَوانـَُهْم َأْو َعِشريَتـَُهْم أُولَِئَك َكَتَب ِيف قـُُلوِبُِم اْإلِ

ُهْم َوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك ِحْزُب اللَِّه  َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَنْـَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعنـْ
{يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال : ] وقال تعاىل 22َأَال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن } [الادلة: 
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تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم بِاْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِمبَا َجاءَُكْم ِمَن احلَْقِّ } 
{يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا اْليَـُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء : وقال تعاىل  ]1[املمتحنة: 

ُهْم ِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ }  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعٍض َوَمْن يـَتَـَوهلَّ
{يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزًوا : ] وقال تعاىل 51[املائدة: 

َوَلِعًبا ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قـَْبِلُكْم َواْلُكفَّاَر َأْولَِياَء َواتـَُّقوا اللََّه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ } 
الصيب الذي ينشأ يف هذه املدارس مع أوالد  وغري ذلك من اآليات فهل ]57[املائدة: 

ديانتهم ويأكل ويشرب وينام ويقوم معهم عدة  النصارى ومعلميهم ويعبد عبادتهم ويتعلم
اآليات القرآنية اليت يتوقف صحة اميانه على العمل  سنني ليال ونهارا ميكنه ان يعمل بهذه

وقد صار معلموا املدرسة كآبائه وتالمذتها كاخوته  بها حاشا وكال وكيف ميكنه ذلك
فساد عقيدته * وعدم معرفته شيئا من ديانته * مث لو  ومجيعهم حبكم عائلته فضال عن

خروجه منها بعد سنوات وهو غري خمتل العقيدة فانه يكون  فرضنا ما هو كاملستحيل من
 العوام وال يتعلم وقتئذ النه أقليعرف من االسالم ما يعرفه  جاهال يف أحكام دينه وال

التعليم وصار مشغوال بالكسب واجلد يف الدنيا ويكون تاركا للصالة  يكون قد ذهب وقت
االسالم النه مل يـَْعَتد عليها من صغره بل ومل يتعلم أحكامها فتكون عليه  والصيام وعبادات

 نشاهده من جّ  ل أو كل من خيرجون من مدارس النصارى فانهم يكونون تاركني ثقيلة كما
 للصالة والصيام وسائر العبادات االسالمية ويعيشون على تلك احلالة التعيسة اىل نهاية

 ال من سلمه اهللا وقليل ما هم.إآجاهلم * على أقبح أحواهلم 
 

 {الفصل الثالثون}
 

مدارسهم فاما ان  إن كنت أيها املسلم حتت حكم غري املسلمني جمبورا على وضع ولدك يف
غري قادر على  تكون قادرا على اهلجرة اىل بالد االسالم اليت حتت حكم املسلمني أو

: سورة النساء  اهلجرة وقد بني اهللا تعاىل يف كتابه العزيز حكم ذلك يف احلالتني فقال يف
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{ِإنَّ الَِّذيَن تـََوفَّاُهُم اْلَمَالِئَكُة ظَاِلِمي أَنْـُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف اْألَْرِض 
) 97قَاُلوا َأملَْ َتُكْن أَْرُض اللَِّه َواِسَعًة فـَتُـَهاِجُروا ِفيَها َفُأولَِئَك َمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصريًا (
ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن َال َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َوَال يـَْهَتُدوَن َسِبيًال 

ُهْم وََكاَن اللَُّه َعُفّوا َغُفوًرا (98( ) َوَمْن يـَُهاِجْر ِيف 99) َفُأولَِئَك َعَسى اللَُّه َأْن يـَْعُفَو َعنـْ
َسِبيِل اللَِّه جيَِْد ِيف اْألَْرِض ُمَراَغًما َكِثريًا َوَسَعًة َوَمْن َخيْرُْج ِمْن بـَْيِتِه ُمَهاِجًرا ِإَىل اللَِّه َوَرُسولِِه ُمثَّ 

 ]100 - 97ُيْدرِْكُه اْلَمْوُت فـََقْد َوَقَع َأْجرُُه َعَلى اللَِّه وََكاَن اللَُّه َغُفوًرا َرِحيًما} [النساء: 
 دليل على وجوب اهلجرة من موضع ال يتمكن :قال االمام البيضاوي يف تفسريه يف اآلية
ّصلى اهللا عليه وّسلم (من فّر بدينه من أرض اىل  الرجل فيه من اقامة دينه قال وعن النيب

وجبت له اجلّنة وكان رفيق أبيه ابراهيم ونبّيه حمّمد عليهم  أرض وان كان شربا من األرض
واهلجرة من بالد الكفار وبالد ال يقام  وقال حمشيه الشهاب اخلفاجي .ـالّصالة والّسالم) اه

 .ـاملالكي رمحه اهللا قال وكذا البالد الوبيئة اه االسالم واجبة كما نقله ابن العريب بها شعائر
اآلية  وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري شرح البخاري واستنبط سعيد بن جبري من هذه

 .ـوجوب اهلجرة من االرض اليت يعمل فيها باملعصية اه
 

 {الفصل احلادي والثالثون}
 

ما تعلموه  فإن قلت ان قوة االفرنج هذه اليت تغلبوا بها على كثري من البالد امنا هي بسبب
احلربية ما مل  من العلوم الدنيوية * والصنائع اجلزئية والكلية * حىت اخرتعوا من اآلالت

االرض قاصيها  يسبق نظريه يف العصور السابقة وتاجروا مبصنوعاتهم يف سائر جهات
 ودانيها وسلبوا بها وبسياساتهم وقواتهم أمواهلا وتغلبوا على كثري من

 أهاليها * فاذا مل ندخل مدارسهم ال ميكننا ان نتعلم تلك الصنائع وال عمل االدوات
{َوَأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّةٍ } : احلربية كالبارود والبنادق واملدافع وقد قال اهللا تعاىل 

 علم يف مدارسهم تلك العلوم والصنائع حىت ميكننا اعدادت] فيلزمنا ان ن60[األنفال: 
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 القوة اليت أمرنا اهللا بها أقول ال ضرورة اىل دخول مدارسهم على الوجه السابق املذموم
 املشؤم الذي يذهب بالدين بالكلية أو خيل به اخالال فاحشا تكون عاقبته الوبال *
 واالنتقال من اهلدى اىل الضالل * فانا لو فرضنا ان أولئك الغلمان الذين يراّبوا يف
حبيث  مدارسهم وضّيعوا دينهم صاروا من أعلم العلماء بالعلوم الدنوية والصنائع االفرجنية

وميكن تعلم  يفوق الواحد منهم على مجيع أهل عصره مل يُوف ذلك مبا ضّيعوه من الدين
مدارس املسلمن ورسوخ  الصنائع والعلوم الدنيوية اليت ال ختل بدينهم بعد كربهم وتربيتهم يف

حتقق يقينا انه ال يضّر يف  دين االسالم يف قلوبهم وحينئذ ينتقلون اىل بعض مدارسهم ان
 دينهم االنتقال وال خيشى عليه تبديل اهلدى بالضالل.

 
 {الفصل الثاين والثالثون}

 
ولده يف  إعلم ان من جهال املسلمني من يتقرب اىل قلوب النصارى واالفرنج بوضع

فيا أيها  مدارسهم ويتودد اليهم بذلك حىت حيبوه ويقولوا فالن ليس عنده عصبية دينية
عنهم وهم  اجلاهل الفاسق الي شئ أنت تتعري من نسبتك اىل العصبية الدينية وتسرتها
من أبطل  يفتخرون بها ويظهرونها بعدم وضع أوالدهم يف غري مدارسهم مع ان دينهم
حقيقة أما  الباطل الذي ينبغي ان يتعري به حقيقة ودينك من أحق احلق الذي يفتخر به

الرمحن * بل هو  أنت منسوب لدين االسالم الذي هو خري االديان * وأفضل ما عبد به
والالحقني من مزيد * فنحن  الدين احلق الوحيد * الذي ما على فضله وكماله يف السابقني

  أشرف منها. واحلمد هللا لنا كل الفخر يف هذه النسبة الشريفة اليت ال
 

 أنا ابن دارة معروفا بها نسيب * وهل بدارة يا للناس من عار
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 ويا ليت شعري ما هي العصبية الدينية هل هي اّ  ال ان تتمسك بدينك وحتل ما أحل اهللا
 وحترم ما حرم اهللا وحتب يف اهللا وتبغض يف اهللا وهل الدين غري هذا وأنت تعلم ان دين

  االسالم قد بين على االعالن واالظهار * ال على التكتم واالستتار.
 

 والسرت دون الفاحشات وال * يلقاك دون اخلري من سرت
 

وأعلنوه غاية  أما ترى اهللا تعاىل كيف شرع االذان يف كل يوم مخس مرات وبنوا لذلك املآذن
أتسرته أنت أيها  االعالن وأظهروه غاية االظهار على رؤس االشهاد * يف مجيع البالد *
مودة الكفار * أف  اجلاهل الفاسق بتومهك أن اظهاره عليك عار * وانك بذلك تستجلب

عاقال جيتهد يف سرت شرفه  لك من مسلم ساقط اهلمة * عدمي النخوة * هل مسعت قط ان
أعجب ما مسعت يف هذا  الذي ال شرف مثله ويتعري باعالنه بني أعدائه واخوانه * ومن

الصالة والصيام وأنواع العبادات  الباب ان رجال من أكابر املسلمني وهو من احملافظني على
الصنارى فحينما وضعوا اخلمر على  ويعد من صلحاء اجلّهال حضر يف دعوة بعض أكابر

خوفا من ان يقولوا متعصب يف دينه وظن  املائدة وهو جالس عليها تناول كأسا وشربه
 وال خيل بطاعاته * فانظر اىل اجلهل وآفاته. جبهله ان هذا اخلاطر الشيطاين يكون عذرا له

 
 {الفصل الثالث والثالثون}

 
املسلمني من  جيب ويفرتض على كل مسلم له قدرة على اخراج بعض أولئك االوالد

أو وليه صديقا  املدارس النصرانية ان خيرجهم مبا يقدر عليه اما بأن يكون والد ذلك الصيب
بعض أصدقائه  له فينهاه ويلح عليه بالرتهيب والرتغيب واما ان يكون له مناسبة مع

وغريه واما بأن  فيحيلهم عليه واما بأن يبلغ أمره اىل أحد من ينفذ عليه أمرهم من حاكم
 يعطيه ماال ان كان احلامل له على ادخال ولده الفقر واحلاجة كما هو
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 حاصل يف مدارس البنات اليت افتتحها الربوتستنت يف بريوت وغريها واحلاصل انه جيب
على  على كل مسلم بكل حيلة وكل وسيلة متكنه ان خيرج ذلك الصيب أو الصبية واذا قدر

بذلك  ذلك ومل يفلعه فهو آمث مستحق للعقاب من اهللا تعاىل هذا اذا كان غري راض بقلبه
كافر مثل من  وأما اذا رضي بدخول أحد أوالد املسلمني وكفرهم على الوجه املذكور فهو

 اعتمادي. أدخلهم وهو راض بذلك فان الرضا بالكفر كفر واهللا اهلادي * وعليه
 

 {الفصل الرابع والثالثون}
 

بالقرآن  روي عن سيدنا عثمان رضي اهللا عنه انه قال ان اهللا ليزع بالسلطان ما ال يزع
 وكتايب هذا وان اشتمل على بيان عدم جواز دخول أوالد املسلمني املدارس

 النصرانية املذكورة بل كفر الداخلني منهم اىل كنائسها مع أوالد النصارى وعبادتهم
 مثلهم وكفر آبائهم أيضا وأوليائهم الراضني بذلك وهذا ال شك يؤثر يف نفوس كثري

 من املسلمني املوفقني الذين كانوا جيهلون احلكم الشرعي يف ذلك فاذا عرفوه بعد اآلن
ذلك فيمن  يطيعون الشرع وخربجون أوالدهم ومن ولوا أمرهم ويتوبون اىل اهللا تعاىل وال يؤثر

فهؤالء جيب على  طمس اهللا على بصائرهم من الفّساق واملّراق * وأهل الزندقة والنفاق *
صبيان املسلمني اىل هذه  ويل االمر ان مينعهم من ادخال أوالدهم ومن تولوا أمورهم من

ال اهللا * وال حول وال إهادي  املدارس النصرانية شفقة عليهم واحتياطا لسالمة أديانهم وال
  باهللا.إالقّوة 
 

 {الفصل اخلامس والثالثون}
 

البد ان  فإن قلت إنّا نرى بعض أكابر املسلمني يضعون أوالدهم يف هذه املدارس وهؤالء
وضعوا أوالدهم  يكون عندهم معرفة يف أمور دينهم ودنياهم فلو علموا ان يف ذلك ضررا ملا
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وهم امنا يصلحون  أقول كونهم من أكابر الدنيا ال مينع فسقهم وجهلهم يف أمور الدين
 قدوة المثاهلم الفساق اجلهال ال ملسلم يهمه اجتناب احلرام واتباع

 احلالل وهؤالء وان كانوا حبسب الظاهر من االكابر فان نفوسهم من االسافل االصاغر.
 

 وما ينفع االصل من هاشم * اذا كانت النفس من باهله
 
وأكثرهم  ال فلو كان هذا من أكابر املسلمني حقيقة لكان من أعظمهم حمبة لدينه وملتهوإ

النصرانية فانه ال خيرج  غرية على جنسيته ودولته ولو كان كذلك ملا أدخل ولده يف املدارس
 ال وقد انسلبت منه كل هذه املناقب اجلليلة * والصفاتإمنها 

 اجلميلة * فباهللا عليك أيها املنصف هل يـَُعدُّ من هذه حالته من أكابر املسلمني أو من
النصارى  أصاغرهم بل هو واهللا من أصغر أصاغرهم وأسفل أسافلهم ويشهد بذلك نفس
فإنا نرى  واالفرنج الذين يضع ولده يف مدارسهم ولذلك مل خيتاروا هذه احلالة النفسهم

يضعونهم يف  مدارس املسلمني مهما كانت ناجحة ال يضع النصارى أوالدهم فيها بل ال
وتعجب هلذا  مدارس طائفة أخرى منهم كل ذلك حمافظة منهم على دين أوالدهم فانظر

املذكور قد عادى ربه  الرجل املخذول الذي بوضعه ولده يف املدارس النصرانية على الوجه
وسقط بذلك من عني أعداء  ونبيه ودينه ودولته وأهل ملته بل عادى نفسه اليت بني جنبه
ذلك كمال الوثوق النهم  دينه الذين وضع ولده يف مدارسهم فانهم ال يثقون به بعد
يضعون أوالدهم من املسلمني يف  يعلمون ان من ال دين له ال أمانة له وأما كون بعض من

كونهم من أكثرهم جهال * وأقلهم يف  مدارس النصارى هم من أكابرهم ال ينايف ذلك
ذوي االحالم * وأكابر االنام * فقد قال  أمور دينهم عقال * وان كانوا حبسب الظاهر من

نْـَيا َوُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلونَ } : اهللا تعاىل يف الكفار  {يـَْعَلُموَن ظَاِهًرا ِمَن اْحلََياِة الدُّ
{ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَنْـَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال } [الفرقان: : ] وقال تعاىل فيهم 7[الروم: 

بلغوا يف الدنيا الغاية * وما وصلوا بالدين اىل  ] وها حنن نراهم باملشاهدة كذلك قد44
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تؤل اليه بعد املوت االمور * ال يعرفون اهللا وال  البداية * غافلني عن البعث والنشور * وما
وقضائه * واملتدينون منهم وقليل ما هم يعتقدون تثليث  يؤمنون به وال بانبيائه * وال بقدره

والواحد ثالثة ويعتقدون الوهية املسيح عليه السالم مع اعتقادهم  اآلهلة * وان الثالثة واحد
ويشرب * ويرتاح ويتعب * وميشي ويركب * ويقهر ويغلب * ويقتل  انه بشر مثلهم يأكل

ويصلب * ويعتقدون يف اخلرب الذي يقرأ عليه القسيسون يف الكنيسة انه  على زعمهم
القراءة اىل نفس جسده فيأكلونه على أنه جسد املسيح عليه السالم وان  يستحيل بتلك

يقرؤن عليه يستحيل اىل نفس دمه فيشربونه على انه دم املسيح عليه السالم  اخلمر الذي
 يعتقد ذلك منهم فهو كافر يف دينهم ليس بنصراين فاذا نظرت اىل هذه االعتقادات ومن مل

 الدينية ال تشك يف ان معتقدها من أجن المجانني * واذا نظرت اىل ما يصدر على يد
 بعضهم من املهمات الدنيوية ال تشك يف أنه من أعقل العاقلني * فهم يف الدين أكثر

 الناس جهال * ويف الدنيا أكرب الناس عقال * ولو كانت عقول هؤالء يف أمور دينهم
 كعقوهلم يف أمور دنياهم ملا اختاروا سوى دين اهللا احلق دين االسالم الذي اتفقت على

 حسن عقائده وأحكامه وقواعده مجيع ذوي االحالم * من مجيع أفاضل االنام * على
يزيدون  اختالف االعصار واالقطار واالقوام * ولكن اهللا تعاىل خلق اجلنة وخلق هلا أهال ال

وتعاىل ال يسأل  وال ينقصون * وخلق النار وخلق هلا أهال ال يزيدون وال ينقصون * سبحانه
يف معرفته ما وهبهم  عما يفعل وهم يسألون * لو هداهم اهللا حملبة دين االسالم * واستعملوا

وال ارتياب * ودخلوا اليه  سبحانه من املدارك واالفهام * لتيقنوا انه دين اهللا احلق بال شك
النظر عن الدين وتوغلوا يف الدنيا  أفواجا من كل باب * ولكنهم صرف اهللا قلوبهم فصرفوا

ومعلومها * فسرتت عقوهلم بربسامها *  وعلومها * واستغرقوا أعمارهم بالبحث عن جمهوهلا
من ذوي االحالم وال أحالم * مستيقظون يف  وأغرقتهم يف حبار أوهامها * فهم يف الصورة

مىت زال عنهم باملوت املنام * ويعلمون ان ما  الظاهر وهم يف احلقيقة نيام * وسيتنبهون
سوف ترى اذا اجنلى الغبار * أفرس حتتك أم  كانوا فيه من زخارفها أضغاث أحالم *

 محار.
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 {الفصل السادس والثالثون}

 
النصرانية  ومن العجب إنّا نرى شدة حرص االفرنج على اختالف أجناسهم على نشر دين

بانهم البد  مع ان أكثرهم ال يعتقدون االديان ولكن يرون سياستهم االولية تقضي عليهم
فريونه أوىل من  هلم من دين جيمعون عليه شعوبهم وقد نشؤا من صغرهم على دين النصرانية

فيشكلون لذلك  غريه من االديان باجتماعهم عليه ودعوتهم الشعوب االخرى اليه
الدعاة ويسمونهم  اجلمعيات املتنوعة وجيمعون االموال الكثرية ويرتبون املعلمني السعاة

ويفتحون املدارس املختلفة  باملبشرين ويبثونهم يف أقطار االرض يدعون الناس اىل مذهبهم
الكثرية الباحثة عن اعتقاداتهم  يف أقصى البالد وأدانيها يف املدن والقرى ويطبعون الكتب

البعيدة والقريبة ومن ذلك ما جيريه  وينفقون عليها النفقات الوافرة وينشرونها يف اجلهات
القرى ومجعهم الصبيان واجلهال وقراءتهم  بعض القسيسني الذين يرسلونهم من تطوافهم يف

هذا زيادة عن فتحهم املدارس يف بعض القرى  عليهم بعض كتب الديانة النصرانية الغوائهم
حيلة ووسيلة فليحذر املسلمون منهم ومن  واستجالبهم أوالد املسلمني وغريهم بكل
االجتماع عليهم ولو على سبيل الفرجة الن  مدارسهم وال ميكنوا أوالدهم وجهاهلم من
من ضالالتهم اليت ختالف دين االسالم * وعلى  االوالد الصغار رمبا يعلق يف أذهانهم شئ

ذلك الوبال واملالم * وبينما حنن نراهم كذلك نرى  آبائهم وأمهاتهم ومن يلي أمرهم يف
دينهم املبني دين االسالم * وال ينفقون النفقات كهؤالء  كثريا من املسلمني ال يبالون بنشر

ما يرد على بالدهم وأوالدهم من الشرك والشك واالوهام *  االقوام * وال يعتنون بدحض
اخلذالن * وأشد اخلسارة وأفحش احلرمان * وال سيما يف هذا  أليس هذا من أقبح أنواع
الكفر على االميان * وزاد الضالل وتتابع العدوان * أقول قويل  الزمان * الذي هجم فيه
 وهو نعم املستعان* هذا وأستعني باهللا تعاىل

 
 {الفصل السابع والثالثون يف حتذير املسلمني من مطبوعات اليسوعيني}
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االدبية  يوجد يف بريوت مطبعة للرهبان اليسوعيني طبعوا فيها كثريا من الكتب والمجاميع
اليت نقلوا  اليت مجعوها من كتب املسلمني ولكنهم لعدم أمانتهم يف النقل أزالوا من الكتب

عليه الصالة  منها العبارات اليت فيها تأييد لدين االسالم وتعظيم لرسول اهللا سيدنا حممد
فيها من تعظيم  والسالم * فمن ذلك انهم طبعوا كتاب فقه اللغة فازالوا خطبته بالكلية ملا

انهم طبعوا كتاب  احلضرة احملمدية * عليها من اهللا أفضل صالة وأكمل حتية * ومن ذلك
كما قال اهللا تعاىل  االلفاظ الكتابية فغريوا وبدلوا يف عباراته يف حمالت كثرية فاذا قال
جمموعا كبريا عدة أجزاء  يغريون عبارته بقوهلم كما قال القائل أو كما قيل وهكذا ومجعوا

بتعظيم دين االسالم * وتفخيم  أكثرها من كتب املسلمني وحذفوا من عباراتهم ما يتعلق
أبدلوا يف بعض االحيان عبارات علماء  حبيب الرمحن سيدنا حممد عليه الصالة والسالم بل

القبيحة * وذلك فيما يتعلق بشؤون سيد  املسلمني الصحيحة املليحة بعباراتهم الفاسدة
آله وصحبه أمجعني * فأنا أحذر مجيع  املرسلني * ودينه املبني وصلى اهللا عليه وعلى

يف بريوت ولو كانت من كتب وتأليف  املسلمني من الكتب املطبوعة يف املطبعة اليسوعية
وطبعوها مثل المجموع الذي مسوه جماىن االدب  املسلمني فضال عن جماميعهم اليت مجعوها
حيرفون الكلم عن مواضعه * وميزجون مضاره  يف عدة أجزاء فانهم ال أمانة هلم يف النقل

ويبدلون الصحة بالسقم * فاياك أيها املسلم أن  مبنافعه * ويضعون السم يف الدسم *
أخربتك اّ  ال عن علم ويقني * ال عن ظن وختمني *  تشرتي شيئا من كتبهم فاين واهللا ما

بعض علماء املسلمني على بعض كتبهم فال تعبأ بها فانهم  واذا رأيت بعض التقاريظ باسم
تلك الكتب بالتحريف والتبديل وحذف ما ال يوافق مذهبهم  اذا ثبت تصرفهم يف نفس

خالف دين صاحب ذلك الكتاب فما مينعهم من التصرف يف  واثبات ما يوافقه وان
هواهم وما يوافق مصلحتهم فاحلذر من كتبهم احلذر * وها أنا  التقاريظ على حسب

 أعذر من أنذر. أنذرتك أيها املسلم وقد
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 {الفصل الثامن والثالثون}
 

ولو كان  ويلزم مدارس املسلمني أن ال تعلم شيئا مما خيالف عقائد أهل السنة واجلماعة
بعض املدارس  املقصود من الكتاب املقروء شيئا آخر غري العقائد ككتاب نهج البالغة فان

عليهم ان يثبت  االسالمية تقرئه للتالميذ بقصد تدريبهم على البالغة والفصاحة فيخشى
بعض الصحابة رضي  يف نفوسهم لصغرهم شئ من معاين التشيع والرفض واالعرتاض على
كثري منهم والعياذ باهللا  اهللا عنهم أمجعني واامليل اىل البعض منهم دون البعض وابدال حب

طالب رضي اهللا عنه وكرم  تعاىل بالبغض أما نسبة الكتاب املذكور لسيدنا علي بن أيب
يف كتابه ميزان االعتدال كما يف  وجهه فهي نسبة كاذبة غري صحيحة قال احلافظ الذهيب

بانه مكذوب على أمري املؤمنني علي  كشف الظنون ومن طالع كتاب نهج البالغة جزم
على السيدين أيب بكر وعمر رضي اهللا  رضي اهللا تعاىل عنه فان فيه السب الصريح واحلط

ومها من  الشريف املرتضى كما قاله ابن خلكان عنهما اه. وهو مجع الشريف الرضي أو
عبارات هذا الكتاب هي من كالم سيدنا علي رضي اهللا  رؤس الشيعة وال شك ان كثريا من

مكذوبة عليه فينبغي الحد فضالء أهل السنة واجلماعة ان  عنه كما ان كثريا من عباراته
حسناته وحينئذ تستحسن قراءته يف املدارس والدروس *  خيتصره حبذف سيئاته واثبات
أما اآلن وقد اختلط فيه احلق بالباطل فال جتوز قراءته يف  وتطيب به االرواح والنفوس *
وقد مسعت من رجل من جنباء بريوت كالما فيه رائحة التشيع  املدارس الوالد املسلمني ألبتة

أين أتاه وليس من مذهب أهل بلده فقال يل انه أتاه من قراءة نهج  فنهيته عنه وسألته من
صغره فاحلذر احلذر من قراءة هذا الكتاب اّ  ال بعد اختصاره *  البالغة يف املدرسة يف
عواره وقد نص العلماء على عدم جواز قراءة فتوح الشام املنسوب  باثبات خياره * وازالة

من االكاذيب مع ان كذبه مدح للصحابة رضي اهللا عنهم وذكر شجاعتهم  للواقدي ملا فيه
أوىل بعدم اجلواز الشتماله على الكذب الصريح  فتوحاتهم فقراءة نهج البالغة وأخبار
 مما هم منه أبرياء رضي اهللا عنهم واين انصح معلمي املدارس ان ال يقرئوه * وانصح بذمهم
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  بعد االختصار * باثبات الصفاء وازالة االكدار * ومنإالمجيع املسلمني ان ال يقتنوه * 
من  املنكر الذي * جيب انكاره ومنعه ما يفعله االعاجم يف بالد العراق من ارسال مجاعة

وهم منذ  علمائهم موظفني من طرفهم الغواء املسلمني ببث عقائد الرفض والتشيع بينهم
والعشائر حىت ترفض  سنني كثرية اعتادوا على هذا العمل املضر وصاروا يطوفون يف القرى

فليحذرهم املسلمون وأهل السنة  بسببهم مجاهري من االعراب وأهل القرى يف بالد العراق
 أفحش الضرر. كل احلذر * فان ضررهم على دين االسالم من

 
 {الفصل التاسع والثالثون}

 
احملافل  يا علماء االسالم * ويا فرسان الكالم * ويا خطباء المجامع واملنابر ويا صدور

دينهم كاالنعام  واحملاضر * أين أنتم ما بالكم ال تنحصون هؤالء العوام * الذين هم يف أمور
يكون االنسان  * وان كان بعضهم يف دنياه من ذوي االحالم * وال مانع من ذلك فقد
 عاقال يف أمر دنياه * جمنونا يف أمر أخراه كما قال اهللا تعاىل يف الكتاب

نْـَيا َوُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلونَ } [الروم: :  ] وقال تعاىل 7{يـَْعَلُموَن ظَاِهًرا ِمَن اْحلََياِة الدُّ
] وها حنن نراهم 44{ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَنْـَعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال } [الفرقان: : فيهم 

بلغوا يف الدنيا الغاية * وما وصلوا بالدين اىل البداية * بل أكثرهم  باملشاهدة كذلك قد
بعد املوت االمور * زنادقة ال يتدينون بدين *  غافلون عن البعث والنشور * وما تؤل اليه

منهم مع قلتهم هم على العقيدة النصرانية يعتقدون  وال يعرفون رّب العاملني * واملتدينون
سبحانه وتعاىل هو املسيح عليه السالم مع اعتقادهم انه  تثليث اآلهلة وان الثالثة واحد وانه

وينام ويقوم ويغوط ويبول مع ما ظهر عليه من العجز  انسان مثلهم يأكل ويشرب
أعدائه اليهود عليه وصلبهم اياه على زعمهم ومع ذلك  والضعف والذل واهلوان بنصرة

اليهود الذين صلبوه بزعمهم ويعتقدون يف اخلبز الذي يقرأ عليه  يعتقدون انه هو ربهم ورب
يستحيل بتلك القراءة اىل نفس جسد عيسى عليه السالم وان  القسيس يف الكنيسة انه
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القسيس يستحيل اىل نفس دمه عليه السالم فاذا نظرت اىل هذه  اخلمر الذي يقرأ عليه
تشك ان معتقدها من أجن المجانني واذا نظرت اىل ما يصدر  االعتقادات الفاسدة ال
الدنيوية ال تشك يف أنه من أعقل العاقلني ولو كانوا عقالء يف دينهم  على يده من املهمات

دنياهم ملا اختاروا سوى دين اهللا احلق دين االسالم الذين اتفقت على  كما هم عقالء يف
وأحكامه وقواعده مجيع ذوي االحالم من مجيع أفاضل االنام على اختالف  حسن عقائده

واالقطار واالقوام ولكن اهللا تعاىل خلق اجلنة وخلق هلا أهال وهم املؤمنون وخلق  االعصار
 وخلق هلا أهال وهم الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون. النار
 

 {الفصل األربعون}
 

وّسلم ومن  قلت يف كتايب حجة اهللا على العاملني يف معجزات سيد املرسلني ّصلى اهللا عليه
دين االسالم  أجل دالئل نبوته ّصلى اهللا عليه وّسلم والرباهني الدالة على صحة دينه املبني

أحكامه وفروعه  انه كلما دقق العاقل النظر فيه * وتوغل يف علم معانيه * وتبحر يف معرفة
اعتقاد ولذلك ترى أعقل  وأصوله * وطبق بني معقوله ومنقوله * يزيد فيه رسوخا وحمبة وقوة

علماء الشريعة االسالمية *  عقالء االمة احملمدية * وأفضل فضالء امللة االمحدية * وأعلم
ّصلى اهللا عليه وّسلم وهم  هم علماء هذا الدين املبني * وخدام شريعة سيد املرسلني *

الوف كثرية ال ميكن حصرهم وقد  احملدثون * والفقهاء والصوفية واملتكلمون * وكل منهم
وفقه وتصوف فضال عن غري الدينية أقطار  مألت كتبهم الدينية من تفسري وحديث وعقائد

كافة الدول يفتخرون باحلصول على كتبهم هذه  االرض حىت ان فضالء مجيع امللل وعقالء
التنافس ويعتقدونها من أنفس الذخائر وأشرف  جبميع أصنافها ويتنافسون فيها غاية

باغلى االمثان * حىت صار ما عندهم منها أكثر مما  املطالب فيجمعونها من سائر البلدان *
منها مئات الوف من المجلدات افتخروا بوضعها يف  عندنا معاشر املسلمني فقد أحرزوا

وحكمة ذلك الباطنة واهللا أعلم نشر دعوة النيب ّصلى اهللا  مكاتبهم العمومية واخلصوصية
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احلجة عليهم يوم القيامة وهلذه احلكمة اعتنوا كثريا بنشر القرآن  عليه وّسلم وزيادة اقامة
بالدهم بغاية االتقان * وترمجوه اىل لغاتهم بكل لسان ** مع ان  الكرمي بينهم فطبعوه يف
علماء دينهم مل تبلغ عندهم عشر هذا االعتبار وهي عندهم مبتذلة  كتبهم الدينية وتآليف

أدىن على انّا لو قابلنا مجيع ما الف يف أحد االديان املخالفة لدين  كالكتب العادية بل
الكثرة مؤلفات امام واحد من املسلمني * وهم الوف كثرية من  االسالم ال تقاوم يف

ال ميكن حصر مؤلفاتهم ولو فرض حصرها لبلغت الوف الوف  املتقدمني واملتأخرين *
انقطاع النفس فقد بلغت مؤلفات احلافظ السيوطي وحده حنو اخلمسمائة  الوف وهكذا اىل

منها يف جملدات عديدة واكثرها دينية وقبله احلافظ ابن حجر له تآليف كثرية  مؤلف وكثري
 وقبلهم االمام النووي وقبلهم الشيخ االكرب سيدنا حمي ُخْسَرْو ومال أمحد خيايل وقبله مال

 الدين بن العريب بلغت مؤلفاته املئني وكثري منها عدة جملدات وكلها دينية وقبله االمام
املكي  الغزايل كذلك وقبلهم ويف أعصارهم وبعدهم ائمة كثريون كالشعراين وابن حجر

االسالم الوفا ممن  واملناوي وامحد فاروقي وابن كمال باشا ولو أردنا لعددنا من أئمة دين
من عهد السلف  عرفناهم فضال عمن مل نعرفهم ومل نسمع بهم ومل نطلع على مؤلفاتهم
كتابا واحدا من  الصاحل اىل اآلن خبالف سائر االديان بل ال يقابل مجيع ما الف فيها
جملد ومثله تفسري كبري  مؤلفات بعض أكابر علماء االسالم كتفسري الشيخ االكرب فانه مائة

ذكره سيدي عبد الوهاب  رازى ومثله تفسري ابن النقيب املقدسي. وأعظم من ذلك ما
الطبقات نقلوا ان ابن شاهني  الشعراين يف الباب السادس من املنن الكربى من ان أصحاب

يف الف جملد ومنها املسند يف  احلافظ صنف ثالمثائة وثالثني مؤلفا منها تفسريه للقرآن
احلبار على استجراره من احلرب  احلديث يف الف وستمائة جملد وغري ذلك وانه حاسب

وحكى بعضهم ان الشيخ عبد الغفار  للكتابة أواخر عمره فبلغ الف رطل ومثامنائة رطل
جملد وحكى اجلالل السيوطي ان الشيخ  القوصي صنف يف مذهب الشافعي بامخيم الف

قال وهو يف خزانة النظامية ببغداد انتهى كالم  أبا احلسن االشعري الف تفسريا ستمائة جملد
الديانات امنا خدمها يف الغالب العوام أو من هم كالعوام  االمام الشعراين. ومع ذلك فتلك
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باالسانيد املتصلة كدين االسالم قال شيخنا الشيخ عبد اهلادي  ومل ينقلها فحول العلماء
حاشيته على مقدمة شرح البخاري للقسطالين قال ابن حزم نقل الثقة  االبياري املصري يف

به النيب ّصلى اهللا عليه وّسلم مع االتصال فضيلة خص اهللا بها هذه االمة  عن الثقة يبلغ
وأما مع االرسال واالعضال فيوجد يف كثري من اليهود ولكن ال يقربون من  دون سائر امللل

 عليه السالم قربنا من حممد ّصلى اهللا عليه وّسلم بل يقفون حبيث يكون بينهم وبني موسى
 ال حترميإموسى أكثر من ثالثني عصرا وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل 

اليهود  الطالق فقط أما النقل بالطريق املشتملة على كذاب أو جمهول العني فكثري يف نقل
نيب أصال  والنصارى وأما أقوال الصحابة والتابعني فال ميكن اليهود ان يبلغوا اىل صاحب

وقد تالعبت بتلك ـ وال تابع له وال ميكن النصارى ان يصلوا اىل أعلى من مشعون وبولص اه
السابقة ومل تزل تزداد  االديان أيدي اجلهل واالهواء واالغراض بالزيادة والنقص يف االعصر

فضال عمن سواهم  من ذلك كل حني حىت وصلت اىل حالة عجيبة ال ترضى أهلها
اتفق عليه مجهور اسالفهم  فانشقوا طوائف كثرية حىت ان القسم االعظم منهم اآلن تركوا ما

بالكلية بسبب ان العلوم العقلية  من أحكام أديانهم وخرجت منهم مجاهري كثرية من التدين
وتأملوا يف عقائدها ومعانيها وتوغلوا  كثرت فيهم فصار العقالء منهم كلما دققوا يف أديانهم

ينقص اعتقادهم بصحتها شيئا فشيئا اىل  يف معرفة أصوهلا وفروعها * ومفرقها وجمموعها *
ومل يبق فيها ذرة من االعتقاد * وصارت كلها  ان امنحى من قلوبهم أثر الديانة مجلة واحدة

تزييفها الكتب الكثرية حىت صارت عالمة العاقل  مملوءة باالعرتاض واالنتقاد * والفوا يف
وهم ال يعدون رؤساء دينهم يف زمرة العقالء والعلماء  عندهم ان ال يكون من أهل الدين

الدينية على اصطالحاتهم لتجتمع بواسطتهم العامة على  وامنا خصصوهم القامة املراسم
بالكلية وهو ال يوافق املصلحة العمومية وقد اطلع بعض  الدين لئال ينحل أمر الديانات

الديانة االسالمية فاتبعها وصار يدعو الناس اليها يف بالدهم  عقالئهم على بعض حماسن
استناروا بأنوارها وعلموا بعض أسرارها وقد أقر كثري من فضالئهم  فاتبعه كثري منهم ملا

وترجيحها على سائر االديان وقال بعضهم يف كتبه بعد ان زيف مجيع  بكمال فضلها
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ورجحها لو كنت متدينا بدين من االديان ملا اخرتت اّ  ال دين االسالم وال خيفى  الديانات
 يلزم من معرفة احلق اتباعه فقد نرى كثريين يكابرون برفض احلق ويتمسكون بالباطل انه ال

{ِإنََّك َال تـَْهِدي َمْن َأْحَبْبَت : عنادا واهللا يفعل يف خلقه ما يشاء وحيكم ما يريد قال تعاىل 
 {َوَلْو َشاَء َربَُّك جلَََعَل وجل :] وقال عّز 56َوَلِكنَّ اللََّه يـَْهِدي َمْن َيَشاءُ } [القصص: 

) ِإالَّ َمْن َرِحَم َربَُّك َوِلَذِلَك َخَلَقُهْم َوَمتَّْت 118النَّاَس أُمًَّة َواِحَدًة َوَال يـََزاُلوَن ُخمَْتِلِفَني (
ومن دالئل  ]119، 118َكِلَمُة َربَِّك َألَْمَألَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْجلِنَِّة َوالنَّاِس َأْمجَِعنيَ } [هود: 

على  نبوته وصحة دينه عليه الصالة والسالم ان صلحاء أمته ّصلى اهللا عليه وّسلم املواظبني
يشاهده  الطاعات المجتنبني للمعاصي يظهر على وجوههم من البهجة والنور واالنس ما

صلحاء  كل أحد ويقربه الكافر فضال عن املؤمن وال نرى ذلك يف أحد من الناس غري
وظلمة تزول  املسلمني خبالف الفساق املنهمكني يف املعاصي فقد تظهر على وجوههم كآبة

االسالم وقد خرجوا  بالتوبة النصوح وأشد منهم يف ذلك أهل البدع الزاعمون انهم من أهل
هو ظاهر من قضوا حياتهم  منه ببدعتهم وأخلوا بكثري من شروطه وأشد منهم يف ذلك كما

أعمارهم من الظالم والقتام ما  يف الكفر جبميع أنواعه فانه يظهر عليهم وال سيما يف آخر
فان الدالئل على وحدة اهللا تعاىل ال  ال خيفى على من يف قلبه ذرة من نور االميان وباجلملة

  حتصى وال حتصر وال تعد وال حتد.
 

 ويف كل شئ له آية * تدل على انه واحد
 

 وكذلك الدالئل على صحة رسالة سيدنا حممد ّصلى اهللا عليه وّسلم وصحة دينه دين
 االسالم أشهر من أن تشهر وأكثر من أن حتصر كما قلت يف قصيديت اليت وازنت بها

 بانت سعاد:
 

 مل جيحد اهللا مل جيحد نبوته * االعم عن طريق الرشد ضليل
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 فكل ذرات كل اخللق شاهدة * ان ال اله سوى الرمحن مقبول
 وان أمحد خري الرسل رمحته * للعاملني ففيها الكل مشمول

 
 ولذلك مل يزل هذا الدين املبني * منذ بعثة سيد املرسلني ّصلى اهللا عليه وّسلم اىل اآلن

سائر  يف انتشار وازدياد * يف سائر البالدة * حىت أنا نرى الناس يف كل زمان ومكان من
أنفسهم  امللل والنحل العرب والعجم يهتدون بأنواره ويدخلون فيه أفواجا أفواجا من تلقاء
ال الشاذ  إبال رغبة وال رهبة خبالف سواه من االديان فانها فضال عن كونها ال يدخل فيها

أهلها خيرجون  النادر من اجلهلة الطغام مع كثرية النفقات وأنواع الرتغيبات والرتهيبات نرى
الدهرية حيث ال  منها أفواجا أفواجا بعضهم اىل هذا الدين املبني * وبعضهم اىل مذهب

كل ذي عقل سليم  اعتقاد وال دين * ملا يشاهدونه يف أديانهم من املناقضات اليت يأباها
صغريا فاحلمد هللا الذي  ومن يتمسك به منهم ظاهرا فامنا هو للعصبة اجلنية اليت ينشأ عليها

والسالم * انتهت عبارة  جعلنا من أهل دينه دين االسالم * وأمة نبيه حممد عليه الصالة
مستحسنة) أنصحك أيها القارئ  كتايب حجة اهللا على العاملني * (موعظة حسنة وحكمة

 ّصلى اهللا عليه وّسلم. اذا كنت من الكافرين وأدعوك لالميان بسيد املرسلني
 

 واذا مل تر اهلالل فسلم * الناس رأوه باالبصار
 

اهللا  قد قيل هذا يف اهلالل فما بالك بشمس الوجود * املستضئ بنورها كل موجود * فو
 الذي ال اله اّ  ال هو لنبوة سيدنا حممد ّصلى اهللا عليه وّسلم لذوي العقول السليمة

 والقلوب البصرية * أظهر من الشمس يف وقت الظهرية * وكما أن هذه قد حيول دونها
منعها  حائل سحاب وحنوه مينع من رؤيتها أو ال يكون دونها حائل ولكن يف االبصار عمى

املرء  من رؤيتها كذلك مشس اهلداية وهي النيب ّصلى اهللا عليه وّسلم قد حيول بني قلب
وّسلم  وبينها حائل رقيق كاملعاصي فانها تظلم القلب فال يرى مشس هدايته ّصلى اهللا عليه

تراكم الظالم  حق الرؤية وال يعرفها حق املعرفة كما ينبغي ان تعرف وكلما كثرت املعاصي
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وحينئذ اما أن يرمحه  على القلب فيغلظ احلجاب ويزداد جهله بالنيب ّصلى اهللا عليه وّسلم
بالطاعات فينجلي القلب ويستنري  اهللا تعاىل بالتوبة النصوح واالقالع عن الذنب واالشتغال

ذلك االجنالء ومهما عرف النيب عليه  فيزول جهله بالنيب ّصلى اهللا عليه وّسلم على قدر
ّصلى اهللا عليه وّسلم فقد جهل اهللا تعاىل  الصالة والسالم فقد عرف اهللا تعاىل ومهما جهله

أن يزداد الظالم ويرتاكم برتك الطاعات وازدياد  الن معرفة النيب هي الطريق ملعرفته تعاىل واما
الكفار والفساق وحمبتهم واستحسان أحواهلم حىت  املعاصي ودوام االصرار عليها ومعاشرة

عمي القلب مجلة واحدة فيكون منهم ولذلك قال اهللا  جيره ذلك والعياذ باهللا تعاىل اىل
ُهمْ } [املائدة: : تعاىل  ُْم ِمْنُكْم فَِإنَُّه ِمنـْ ] ومن هنا ورد ان املعاصي بريد 51{َوَمْن يـَتَـَوهلَّ

املعاصي تتقدم الكفر لتهيئ له حمال فيتبعها وذلك يكون  الكفر ومعىن الربيد الرسول أي ان
فال يزال الفاسق تزداد ظلمة قلبه يوما فيوما من املعاصي  اذا زادت ودام االصرار عليها

تكفرها ومتحو أثرها ويستمد أيضا فوق ظلمة معاصيه من ظلمة  الذاتية وليس له طاعات
والفساق ويبقى يف غفلته هذه وهو يف كل حلظة يزداد من الكفر قربا  معاشريه من الكفار

وقلبه غارق يف حبر الظلمات احمليط به من كل اجلهات حىت ينطمس  ومن االميان بعدا
رؤية أنوار مشس اهلداية احملمدية فيصري ويل الشيطان ويدخل بالكفر  بالكلية ويعمى عن

نسأل اهللا العافية وقد يكون قلب املرء مل يسبق له ابصار وامنا كان وهو  وخيرج من االميان
القابلية لالبصار والعمى فلو قيض اهللا له من أرشده اىل االميان البصر فلما مل  صغري فيه
 ذلك املرشد بل قيض له من عاش معهم يف ظلمة الضالل الكثيفة من أول نشأته يقيض له

مثلهم  كاالب واالم واالخ واالخت والقريب والصاحب واملعلم وكلهم عمي القلوب نشأ
االنوار وهذه  مطموس البصرية أعمى القلب مل يسبق له قبل ذلك ابصار وال عهد له برؤية

املصطفى  حالة الكفار أبناء الكفار وهم كل من عدا املسلمني املؤمنني بسيدنا حممد
يهودانه أو  املختار قال ّصلى اهللا عليه وّسلم (كل مولود يولد على فطرة االسالم وأبواه
العمي تدرجيا  ينصرانه أو ميجسانه) فاعمى املعاصي اليت جرته اىل الكفر كان مبصرا فأتاه

بعمي القلب دفعة  خبالف هذا الذي نشأ على الكفر فانه مل يسبق له ابصار أصال وابتلى
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أنكره أما الثاين فلم تسبق له  واحدة وال فرق بينهما سوى ان االول أقبح النه عرف احلق مث
وكالمها يف كل حلظة يف ازدياد من  معرفة للحق بالكلية وامنا خلق يف الباطل واستمر فيه

فهل ميكن مل هذه حالته رؤية مشس النبوة  العمي والظالم وبعد عن مشاهدة أنوار االسالم
أنوارا * وليس املانع من جهة هذه الشمس  احملمدية مهما أسفرت اسفارا * ومألت الدنيا

: من جهة ذلك القلب االعمى قال تعاىل  النها ظاهرة السفور باهرة النور * بل املانع
] وقال تعاىل 46{فَِإنـََّها َال تـَْعَمى اْألَْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ } [احلج: 

] فان أعمى البصر يعلم انه 40{َوَمْن ملَْ َجيَْعِل اللَُّه َلُه نُوًرا َفَما َلُه ِمْن نُورٍ } [النور: : 
املانع له من رؤيتها حاصل من جهته ال من  أعمى ويصدق بوجود مشس النهار ويسلم أن

عمي قلبه وال يسلم به وينكر وجود مشس النبوة  جهتها خبالف أعمى القلب فانه ال يتعقل
النهار اذا علمت هذا يظهر لك جليا معىن اآلية الكرمية  بالكلية مع كونها أظهر من مشس

عمي القلوب ال عمي االبصار وال تستغرب حينئذ انكار  من أن العمي احلقيقي امنا هو
حممد املختار * مع كونها دائمة االسفار * وقد مألت العاملني  الكفار * مشس نبوة سيدنا

 باالنوار *
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 {اخلامتة يف لزوم اجلماعة واتباع ما جاء به رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم
 من الكتاب والسنة واجتناب ما عدا ذلك من كتب أهل الكتاب وغريها

 وقد أخذت ما فيه من االحاديث من الرتهيب والرتغيب للحافظ
 املنذري وترتيب اجلامع الكبري للحسام اهلندي}

 
وّسلم اذا  روى مسلم وغريه عن جابر رضي اهللا عنه قال كان رسول اهللا ّصلى اهللا عليه

صّبحكم ومسأكم  خطب امحّرت عيناه وعال صوته واشّتد غضبه كأنّه منذر جيش يقول
 فانوالوسطى ويقول (اّما بعد  ويقول (بعثت انا والّساعة كهاتني) ويقرن بني اصبعيه الّسبابة

 بدعة ضاللة)ّ  وكلاالمور حمدثاتها  خري احلديث كتاب اهللا وخري اهلدي هدي حممد وشرّ 
ّيل فإماال فالهله ومن ترك دينا او ضياعا   مؤمن من نفسه من تركبكلمث يقول (أنا اوىل 

اهللا عنها قالت قال رسول اهللا ّصلى اهللا عليه  وعليّ ) وروى مسلم أيضا عن عائشة رضي
فهو ردّ ) وروى احلاكم وصححه عن ابن عباس  وّسلم (من عمل عمال ليس عليه امرنا

 اهللا عليه وّسلم خطب الّناس يف حجة الوداع فقال ( رضي اهللا عنهما ان رسول اهللا ّصلى
بأرضكم ولكن يرضى ان يطاع فيما سوى ذلك مما حتاقرون   الّشيطان قد يئس ان يعبدان

اّين قد تركت فيكم ما ان استعصمتم به فلن تّضلوا ابدا كتاب اهللا  من اعمالكم فاحذروا
وروى البيهقي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما عن النيب ّصلى اهللا عليه وّسلم  وسّنة نبّيه)
متّسك بسّنيت عند فساد اّميت فله اجر مائة شهيد) وروى الطرباين عن معاذ رضي  قال (من

 عنه قال قال رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم (الّشيطان ذئب االنسان كذئب الغنم اهللا
والّشعاب)  يأخذ الشاة الّشاذة والقاصية فعليكم باجلماعة وااللفة والعاّمة واملساجد وايّاكم

اهللا ّصلى اهللا عليه  * وروى احلاكم عن ابن عمر وابن عباس رضي اهللا عنهم قال قال رسول
الّسواد االعظم يد اهللا على  امر اّميت على ضاللة ابدا اتّبعوال وّسلم (ال جيمع اهللا عّز وج

عن اسامة بن شريك رضي اهللا عنه   يف الّنار) * وروى الطرباين وغريهشذ شذاجلماعة من 
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 الّشاذ منهم شذعلى اجلماعة فاذا  قال قال رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم (يد اهللا
الغنم) * وروى ابن عساكر عن أيب هريرة  اختطفه الّشيطان كما خيتطف الذئب الّشاة من

عليه وّسلم (اثنان خري من واحد وثالثة خري  رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ّصلى اهللا
 يد اهللا على اجلماعة فلم جيمع اهللا فانباجلماعة  من اثنني واربعة خري من ثالثة فعليكم

عن ابن عمر رضي  كل شاذ يف الّنار) وروى الديلميان  على هدى واعلموا االتعاىل اّميت 
ّصلى اهللا عليه وّسلم (من سّره أن يسكن حببوحة اجلّنة فليلزم  اهللا عنهما قال قال رسول اهللا

مع الواحد وهو من االثنني أبعد) * وروى احلاكم عن ابن عمر رضي  اجلماعة فان الّشيطان
رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم (من فارق أّمته أو عاذى اعرابيا بعد  اهللا عنه قال قال
له) * وروى الديلمي عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا  هجرته فال حجة

 الّضالل قوم رغبوا عّما جاء به نبّيهم اىل نّيب وأضلامحق احلمق إن وّسلم ( ّصلى اهللا عليه
 او اىل اّمة غري اّمتهم) وروى ابويعلى وابن املنذر وابن ايب حامت وابن ايب منصور غري نبيهم

 ونصر املقدسي والعقيلي عن خالد بن عرفطة قال كنت جالسا عند عمر اذ اتى رجل
 من عبد القيس فقال له عمر انت فالن العبدي قال نعم فضربه بقناة معه فقال الرجل ما

الر تِْلَك آيَاُت  {بسم اهللا الرمحن الرحيم: يل يا امري املؤمنني قال اجلس فجلس فقرأ 
] اىل قوله ملن الغافلني 2، 1) ِإنَّا أَنْـَزْلَناُه قـُْرآنًا َعَربِّيا } [يوسف: 1اْلِكَتاِب اْلُمِبِني (

 عليه ثالثا وضربه ثالثا فقال له الرجل ما يل يا أمري املؤمنني قال أنت الذي نسخت فقرأها
تقرئه  كتاب دانيال قال ُمْرِين بامرك أتّبعه قال انطلق فاحمه باحلميم والّصوف مث ال تقرأه وال

عقوبًة مث  أحدا من الناس فلئن بلغين عنك انك قرأته أو أقرأته احدا من الناس النهكّنك
رسول اهللا  قال انطلقت انا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب مث جئت به يف أدمي فقال يل

نسخته لرتداد به  ّصلى اهللا عليه وّسلم (ما هذا يف يدك يا عمر) قلت يا رسول اهللا كتاب
وجنتاهّ  مث نودي  علما اىل علمنا فغضب رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم حّىت امحّرت

حّىت أحّدقوا مبنرب  بالّصالة جامعة فقالت االنصار أغضب نبّيكم الّسالح الّسالح فجاؤا
جوامع الكلم وخواتيمه  رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم فقال (يا أيّها الّناس اّين قد اوتيت
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تتهوّكوا) ومعىن التهّوك الّتحّري، (وال  واختصر يل اختصارا ولقد أتيتكم بها بيضاء نقّية فال
ربّا وباإلسالم دينا وبك رسوال مث نزل رسول  يغّرنكم املتهوّكون) فقمت فقلت رضيت باهللا

الدارمي عن عمر رضي اهللا عنه قال قال يل رسول اهللا  اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم * وروى
طاب فو الذي بعثين باحلّق نبّيا قد جئتكم اخلفيها يا ابن  ّصلى اهللا عليه وّسلم (أمتهوّكون

ال ان إن موسى كليم اهللا كان يف زمين ما وسعه أباحلق نبّيا لو  بها بيضاء نقّية واّلذي بعثين
ّصلى اهللا عليه وّسلم موسى عليه السالم مع ان عيسى وسائر النبيني  يّتبعين) وامنا خص
الصالة والسالم كلهم كذلك لو أدركوا زمنه ّصلى اهللا عليه وّسلم التّبعوه  على نبينا وعليهم

مجلة أمته الن سيدنا موسى عليه السالم هو الذي أنزلت عليه التوراة وفيها شرع  وكانوا من
 الذي نسخه بشرعه احملمدي ّصلى اهللا عليه وّسلم وأما سيدنا عيسى فجاء مقّررا اهللا

 لشريعة التورة ولذلك مل يكن يف االجنيل أحكام وامنا قصٌص ومواعظ والديلُ  ل على ان
القائلني  النبيني كلهم لو أدركوا زمنه ّصلى اهللا عليه وّسلم التبعوه قول اهللا تعاىل وهو أصدق

ٌق ِلَما :  {َوِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثَاَق النَِّبيَِّني َلَما آتـَْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُمثَّ َجاءَُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ
َرْرنَا قَاَل فَاْشَهُدوا  َرْرُمتْ َوَأَخْذُمتْ َعَلى َذِلُكْم ِإْصرِي قَاُلوا أَقـْ َمَعُكْم لَتُـْؤِمُننَّ ِبِه َولَتَـْنُصرُنَُّه قَاَل أَأَقـْ

موسى عليه السالم يف  ] وقد ورد ذكر غري81َوأَنَا َمَعُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ } [آل عمران: 
قال قال رسول ّصلى اهللا  حديث آخر فقد روى البيهقي وعبد الرزاق عن الزهري مرسال

فاتّبعتموه وتركتموين لضللتم) *  عليه وّسلم (والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف وانا بينكم
رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم عن تّعلم  وروى البيهقي عن عمر رضي اهللا عنه قال سألت

اليكم وآمنوا به) * وروى أبونعيم يف احللية عن عمر  التوراة قال (ال تّعلمها وتّعلموا ما أنزل
حياة النيب ّصلى اهللا عليه وّسلم حّىت أتيت خيرب فوجدت  رضي اهللا عنه قال انطلقت يف

فقلت هل أنت ُمَكتِِّيب ما تقول قال نعم فأتيته بأدمي فأخذ ميلي  يهوديا يقول قوال فاعجبين
يا رسول اهللا اين لقيت يهوديا يقول قوال مل أمسع مثله بعدك فقال  علّي فلما رجعت قلت
ىن به فانطلقت فلما اتيته قال اجلس اقرأه فقرأت ساعة ئتنعم قال ا لعلك كتبت منه قلت

فاذا هو يتلّون فصرت من الفرق ال أجيز حرفا منه مث دفعته اليه مث جعل  ونظرت اىل وجهه
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ميحوه بريقه وهو يقول ال تّتبعوا هؤالء فاّ�م قد تهوّكوا حّىت حما آخر حرف  يتبعه رمسا رمسا
 ابن عساكر عن ابن مسعود رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا ّصلى اهللا عليه وّسلم * وروى

خيربوكم   اوفتكذبوهم(ال تسألوا أهل الكتاب عن شئ فاّين أخاف أن خيربوكم بالّصدق 
وفصل ما  ن فيه نبأ من قبلكم وخرب ما بعدكمفابالكذب فتصّدقوهم عليكم بالقرآن 

الكتاب يقرؤن التوراة  بينكم) * وروى البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال كان أهل
اهللا عليه وّسلم (ال  بالعربانية ويفسرونها بالعربية الهل االسالم فقال رسول اهللا ّصلى

اآلية) * وهذا فيما مل  تصّدقوا أهل الكتاب وال تكّ  ذبوهم وقولوا آمّنا باهللا وما أنزل الينا
ما كان ظاهر املوافقة  يكن ظاهر املخالفة لديننا فهذا جيب علينا تكذيبهم فيه وكذلك

ولنختم هذه اخلامتة ببيان حكم مطالعة التوراة واالجنيل وحنومها قال  لديننا فنصدقهم فيه.
اخلفاجي يف شرح الشفاء يف اوائله عند ذكر نقل عبد اهللا بن عمرو بن العاص  الشهاب

اهللا عنهما صفة النيب ّصلى اهللا عليه وّسلم عن التوراة يف جواب سائل سأله ذلك  رضي
عطاء بن يسار فان قلت عبد اهللا رضي اهللا عنه قريشي عريب فال يناسب سؤاله عما  وهو
ان  التوراة والتوراة وغريه من الكتب القدمية قال الفقهاء ال جتوز قراءته فما وجه هذا قلت يف

تعاىل عنه  عبد اهللا كان يقرأ ويكتب كما مر وقال الربهان احلليب يف املقتفى انه رضي اهللا
اهللا بن عمرو بن  من حديث ابن هليعة عن وهب ان عبد كان حيفظ التوراة وقد روى البزار

االخرى مسنا وهو  العاص رضي اهللا تعاىل عنهما رأى يف املنام يف احدى يديه عسال ويف
(تقرأ الكتابني التوراة  يلعقهما فلما أصبح ذكر ذلك للنيب ّصلى اهللا عليه وّسلم فقال له

النهي عن قراءتها وان صرح به  والقرآن) فكان يقرؤمها ذكر هذا احلديث بعض شيوخي وأما
عليه وّسلم لكثري من الصحابة  الفقهاء فليس على اطالقه لوقوعه يف زمن النيب ّصلى اهللا

املنسوخ واحملرف منها ويضيع وقته يف  رضي اهللا عنهم من غري انكار فهو مقيد مبن مل مييز
اللزامهم فيما انكروه منها كما يف قصة  االشتغال بها واما غريه فال مينع منه بل قد يطلب

بعض الشروح االعرتاض على املصنف وغريه ممن  الرجم مث قال بعد حنو كراس واعلم ان يف
الكتب املنسوخة وقد حرم الفقهاء قراءتها والنظر فيها  اكثر النقل من التوراة وغريها من
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الفقهاء فقال جيوز االستنجاء باوراقها وهذا مما ال ينبغي  فانها حمرفة مبدلة وبالغ بعض
ويف شرح التجاين اذا وجد فيها ما يقوم النظر على عدم  التلفظ به قال رمحه اهللا تعاىل
شرعيا فال يبعد ان يباح النظر فيه واالشتغال به قال وهو  تبديله وافاد النظر فيه مقصدا

 الشهاب. كالم حسن انتهى كالم
 

 (مت الكتاب بعونه تعاىل وحسن توفيقه)


